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En nom de tota la junta voldríem començar agraint a tots els socis i sòcies el vostre compromís per seguir amb 
nosaltres i donar-nos el vostre suport inqüestionable, i per la vostra comprensió per aquests temps tristos i 
difícils en què no hem pogut portar a terme el principal objectiu de la nostra entitat: celebrar la Passada dels 
tres tombs honrant no només el nostre patró sinó totes aquelles persones que amb el seu esforç durant més 
de 100 anys varen deixar-nos aquesta tradició com a patrimoni de present i futur.

També voldríem fer un reconeixement a totes aquelles persones del nostre poble que malauradament ja no 
són amb nosaltres i que moltes d’elles han deixat la seva empremta als nostres cors i al si de la nostra entitat, 
socis com la Sra. Salut Artes, la Sra. Ramona Soley la Sra. Maria Punsola, el Sr. Ramon Vila, el Sr. Joan Sala, el Sr. 
Oleguer Llorens, el Sr. Jordi Soley, el Sr. Joan Domingo, el Sr. Joan Folguera, el Sr. Josep Bonàs i el Sr. Francesc 
Gavagnach, el Sr. Pere Miquel, el Sr. Joan Folguera i el Sr. José Antonio Pardos Bernabé, grans amics com el 
Joan Albiñana i companys com el Ramon Vila, esperit, ànima i exemple que durant més de 48 anys com a 
membre de la junta ha deixat amb el seu treball i amor a la festa un magnífic present i un futur esperançador 
i a qui aquest any de retrobament tots el membres de l’entitat volem fer un sentit homenatge atorgant-li la 
Ferradura de Plata que ell i la seva família es mereixen.

Gràcies també a tots els col·laboradors, voluntaris i persones que mai han deixat d’ajudar-nos i que sense 
ells res seria possible, l’Ajuntament i els seus treballadors, els comerços i empreses que amb la seva aportació 
fan que la nostra festa llueixi cada any més, i a tots i cadascun d’aquells ciutadans que gaudeixen, segueixen 
i estimen la Festa com nosaltres. 

Volem felicitar els socis que aquest any rebran la Ferradura de Plata: el Sr. Joan Dordal, la Sra. Maria Rosa Gir-
bau i en la memòria del Sr. Ramon Vila. I també volem felicitar els protagonistes portadors de les banderes de 
l’entitat: l’abanderada Àfrica Uceda Calero, el capità de bandera Enric Morales Calero acompanyat per Albert 
Uceda Calero i les cordonistes Anna Uceda Calero i Maria Morales Calero.

Per això en aquest any de retrobament volem fer una Passada millor, si és possible, amb noves propostes com 
El Mercat3Tombs, amb productes de la terra i artesania, Quina Passada, concurs de fotos d’Instagram, La 
Passada més dolça, xuixo per a tots els nens i nenes, Portem de Passada, perquè porteu a passejar els ani-
mals de companyia i amb la col·laboració de patrocinadors associats posarem diversos carros per aconseguir 
el màxim de representació ciutadana, Puja’t al Carro per als infants, El carro més gran, perquè les persones 
més grans gaudeixin de la festa, Nosaltres som una Passada per a les persones amb discapacitat, i que així 
gaudint-la i participant ens ajudin entre tots a fer-la més oberta i coneguda i puguem aconseguir que tothom 
se la senti seva. 

Ens agradaria que compartíssiu amb nosaltres tots els actes de la celebració de la 107 Festa dels Tres Tombs 
de Sant Antoni Abat, amb la Missa el 17 de gener, el dinar de Germanor el 29 de gener, l’Homenatge al Monu-
ment el 4 de febrer, i el 5 de febrer la Passada dels Tres Tombs.

Perquè sabem que vosaltres i nosaltres TOTS SOM UNA PASSADA

La junta de la Societat de Carreters Sant Antoni Abat

JUNTA SOCIETAT DE CARRETERS SANT ANTONI ABAT 2022



2

DES DE 1978
AL VOSTRE SERVEI

Passeig de la Florida,  local 21 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda

GESTORIA JANSANA

Associats a: Jaume Zamorano
ASSESSORIA LABORAL

Des de 1981

&Assessoria
Gestoria Palau

Av. Barcelona, 10 - 08130 Sta. Perpètua de Mogoda (BCN)
Tel. 93 574 02 02

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

GESTIÓ INTEGRAL

Assessorament Fiscal i Comptable

Assessorament Laboral

Gestió Administrativa
Transit i Transports

AGÈNCIA D'ASSEGURANCES

&MolinsDuranDM
Agència exclusiva de:

Societats, Autònoms i Particulars

Assessoria Jurídica

Assessorament Mercantil
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PRESENTACIÓ FESTA

TRES TOMBS 2023

El diumenge 5 de febrer de 2023 
celebrem una nova edició de la nostra 
Festa dels Tres Tombs a Santa Perpètua 
de Mogoda. Aquesta edició serà especial 

perquè ens retrobem després de dos 

anys de dificultats a causa de la pandèmia de la covid-19. La Festa és, sens dubte, un gran 

esdeveniment social i cultural, enguany coincideix amb la celebració del 107è 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 rellevància i admiració. Com cada any, la celebració cultural 

ressalta el compromís i la il·lusió que moltes persones dipositen per a la realització de la festa, 

any rere any, i ha aconseguit  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 volem felicitar el Capità de bandera Enric Morales Calero, acompanyat 

per Albert Uceda Calero, l’abanderada Africà Uceda Calero i les cordonistes Anna Uceda 
Calero, i Maria Morales Calero i les Ferradures de Plata per a Joan Dordal, M. Rosa Girbau i 
Ramon Vila.

En nom de l’Ajuntament us volem transmetre la felicitació més sincera i el reconeixement a 

la dedicació, a la il·lusió i a la feina ben feta de tots els membres 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 107è aniversari i per l’edició dels Tres Tombs de 2023.

Isabel Garcia Ripoll  Marçal Solà Garcia
Alcaldessa   Regidor de Cultura, Joventut i Govern Obert
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La tienda para decorar con cemento, el 
material que adoran los interioristas 

PAVIMENTO DRENANTE, LA IMPORTANCIA DE LOS SUELOS URBANOS PERMEABLES PARA EL MEDIO AMBIENTE 
LA NECESIDAD DE CREAR ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES.
Uno de los grandes problemas urbanísiticos actuales que está afectando a 
nuestro medio ambiente es el suelo. Nuestras ciudades están construidas 
sobre una superficie impermeable, que no permite la oxigenación del suelo 
y, por ende, conlleva a su inutilización. Esto hace 50 o 60 años se creyó 
una solución perfecta para urbanizar, y probablemente entonces lo fuera, 
pero desde entonces todo el medio urbano ha cambiado mucho y con él 
sus problemas y necesidades.En otros países de nuestro entorno han 
encontrado una solución a este problema: la instalación de pavimentos 
drenántes. Desde hace unos años, países como Reino Unido o Alemania 
están poniendo normativas sobre formas de urbanizar que sean 
respetuosas con el medio ambiente. En ellos, es muy habitual encontrar 
grandes espacios en los que se ha substituido el asfalto y las losetas de 
cemento por suelos drenántes, los cuales permiten la oxigenación del 
suelo base y el drenaje natural de las aguas. Este tipo de pavimentos 
están realizados con una mezcla de resinas y piedras de pequeña granulometría. Al ser completamente 
porosos permiten que se drene completamente todo el agua de lluvia y su aprovechamiento.El futuro de las 
ciudades pasa por hacer de ellas entornos más sostenibles, más amables con el entorno, con sus 
habitantes y en el que el respeto al medio ambiente forme parte de este planteamiento desde la base.

OXI-COLORS EXPORT - empresa constituida en 1996. 
Con un largo recorrido en la técnica de los recubrimientos, formando equipo  con PAVISTAMP estamos 
presentes en prácticamente todo el mundo. Juntos formamos un equipo con una gran experiencia, un 
equipo dinámico con ganas de crear y compartir con nuestros clientes. Abrimos con mucha ilusión nuevas 
instalaciones en Santa perpetua B-140 Ctra. De Mollet a Santa Perpetua km 5,15 nave 1 Tel 
687516717 commercial@oxi-colors.com 

¿Quieres saber por qué los interioristas son fans del cemento? Descubre las (muchas) ventajas de este 
material que se instala casi sin obras y decora con resultados increíbles.Organizamos formaciones para 
grupos todos los meses y asesoramiento en obra te acompañamos en todo el proceso de la obra.

Nuevo Punto de venta donde encontrará todo lo necesario para la decoración en micro-cemento, 
pavimento impreso, epoxis, pinturas, SATE, etc… Formaciones para poder hacer sus propias obras y 

muchos mas servicios!!! 

¡¡LA CALIDAD DEL PROFESIONAL A Y EL MEJOR PRECIO A SÚ DISPOSICIÓN !! 
WWW.OXI-COLORS.COM 
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RAMON VILA I VILARDEBÓ
Vicepresident de l’Entitat

In Memoriam

No voldria haver de fer aquest escrit, però el destí ha vol-

gut que el Ramón marxés després d’una llarga malaltia 

que malauradament el va vèncer. Ell, envoltat i protegit 

per la seva família, li va plantar cara, va lluitar, però va ser 

una lluita perduda. Maleïda malaltia. 

El trobarem molt a faltar. Sempre disposat a fer el que fos, no escatimava esforços perquè 

la Festa anés endavant. Tant el seu pare, el Peret, com ell, juntament amb altres col·labo-

radors, havien salvat els Tres Tombs de moments difícils en què semblava que la celebració 

defallia. El Ramón va ser membre d’aquesta Junta de Carreters 48 anys i és que si hi havia 

una persona que estimava molt la Festa, aquest era ell.

A Ca la Burguera, de joves, nois i noies ens hi havíem passat hores fent flors de paper per 

clavar-les a l’esparreguera i que el carro lluís més que el de l’any anterior, per a nosaltres la 

festa ja començava un mes abans.

Recordarem sempre l’aparador de l’Estanc de la seva esposa Montserrat Batalla Valls, que 

era l’avís que s’acostava la festa, amb el petit carro i el cavall al qual no hi mancava cap de-

tall, els guarniments ben lluents i les regnes de cuir del bo. 

En nom de la Junta de la Societat de Carreters, gràcies, Ramón, per la teva dedicació, pel 

teu bon tarannà i per haver-nos donat la teva amistat. Mai t’oblidarem.

 

Jordi Humet Morral
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GESTORIA
BANÚS

Prat de la Riba, 21 - Tel. 93 560 07 59 - Fax 93 574 00 62
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)

g e s t o r i a @ g e s t o r i a b a n u s . n e t

BANÚS
CORREDOR D’ASSEGURANCESMATRICULACIONS

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

LES MILLORS SOLUCIONS

ASSEGUREM: El seu
La seva
La seva
El seu
La seva
La seva

COTXE
VIVENDA
COMUNITAT
COMERÇ
INDÚSTRIA
PERSONA
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L’ABANS I DESPRÉS DE LA COVID
Joan Albiñana (President St. Antoni a Ripollet fins al 2020) 

En tota activitat, ja sigui professional o lúdica existeix l’ex-
cel·lència, i aquesta la tenia en Joan per dirigir i presentar 
la festa dels Tres Tombs de Ripollet (el seu poble) i també la 
de Santa Perpètua. En Joan Albiñana era un bon amic per-
sonal i alhora col·laborador de la nostra entitat, molt apreciat 
per tots, en especial al seu poble per tot el col·lectiu dels Tres 
Tombs. El Joan serà un gran absent aquest any 2023 després 
de molts anys fent d’speaker a la Rambla (de forma totalment 
desinteressada). Era quelcom que se li donava molt bé, i conei-
xia a tothom.

Persona entranyable, alegre, treballadora, vital, difícil de reem-
plaçar fins al punt que quan ens va deixar, a Ripollet es va dis-
soldre l’entitat. Tot i que per sort a última hora s’ha format una 
nova junta.

Trobarem a faltar la seva potent i característica veu a la Rambla 
principal de la passada i la seva total predisposició en tot.

Adeu, amic i bon conseller Joan Albiñana Castells.

JOAN HUMET MORRAL
(President de la Societat de Carreters de Santa Perpètua fins al 2021)

La meva no ha estat una retirada, només un pas al costat, per voluntat pròpia, per passar a ser 
vicepresident i seguir a la Junta després de més 20 anys, tot donant pas a Joan Mestres Miquel, 
el nou president. 

D’uns anys cap aquí la Junta s’ha revitalitzat, amb les noves incorporacions de gent jove, la 
qual cosa ha ajudat a fer una bona pinya, amb bones aportacions per part de tots, on hem 
intentat sobretot passar-ho bé, i treballar amb ganes. Els èxits han sigut i seran del col·lectiu 
de la Junta i voluntaris, sense els qual no seria possible tota aquesta tasca amb tan poc temps, 
gràcies a tots pel vostre suport.

L’altra raó per deixar de ser president ha estat per 
ocupar un gran buit, el de l’amic Ramon Vila i Vilar-
debò, anterior vicepresident , qui amb el seu llarg 
recorregut a la Junta ha deixat una gran empremta, 
que intentarem mantenir.

Treballar amb en Ramon, va ser sempre molt fàcil, 
era com la figura del germà gran, qui sempre havia 
aportat l’última paraula, donava suport, aportava 
seny, i el seu saber fer.

Adeu, germà gran, també et trobarem a faltar, i per-
met-me que ocupi el teu lloc de “vice”, com tu deies 
quan en el seu dia vas agafar-lo amb tanta alegria.

Visca Sant Antoni! 

Joan Humet Morral 
Vicepresident de la Societat de Carreters Sant Antoni Abat 
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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

Ca l'Apolònia

680947310 (Lídia Pons)
Santa Perpètua de Mogoda
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El rector
Mossèn Mario Jurado

SANT ANTONI ABAT 2023

Segurament tots recordem els Tres Tombs de l’any 2020 com el darrer acte festiu, cultural i religi-

ós multitudinari que es va celebrar al nostre poble. Un mes i mig després, el Govern de la nació 

decretava l’estat d’alarma per intentar combatre la propagació d’aquest, encara, misteriós virus 

batejat com a covid-19. Els Tres Tombs de Santa Perpètua, que, segons crec, només havien parat 

per la Guerra Civil Espanyola, no s’han pogut realitzar durant dos anys degut a aquesta pesta 

moderna que tant ha portat al límit la nostra societat i que tant patiment i pèrdua de vides ha 

causat. Els efectes d’aquesta crisi encara estan per veure i el futur no es presenta gaire lluminós, per 

això és molt d’agrair l’esforç que faran tots els qui s’estimen els Tres Tombs per portar de nou l’alegria 

d’aquesta festa popular pels nostres carrers. Tots hem patit molt físicament, mentalment i espiritual-

ment; i Sant Antoni sap prou bé que necessitem contemplar la bellesa dels carros i els animals.

Moltes anàlisis i reflexions s’han fet d’aquest temps que ens ha tocat viure. Heus ací la meva, re-

lacionada amb les malalties infeccioses i les processons. Quan al segle XVI es va produir la gran 

pesta de Milà amb una mortaldat terrible, el seu bisbe, Sant Carles Borromeu, va manar que es 

fessin rogatives i processons per demanar la fi de la pesta. Concretament a les processons només 

podien participar adults sans, en fila d’un i a tres metres de distància l’un de l’altre (fa quatre se-

gles ja se’ls va acudir això de la distància de seguretat).

El significatiu d’aquest fet històric és que aquells cristians van saber lluitar contra la pesta amb 

els mitjans humans que tenien a la seva disposició, però sense que manqués l’ajuda espiritual als 

malalts i als qui els cuidaven; van saber preocupar-se per la vida temporal sense oblidar l’eterna.

Ara que potser, Déu ho vulgui, el pitjor de la covid-19 ja ha passat, no sabrem si la cosa hauria 

anat una mica millor amb més processons al carrer i menys misses per internet. Però aquest 

febrer, quan tornem a veure Sant Antoni pels nostres carrers li podem demanar que ens ajudi a 

superar les moltes pandèmies que encara perduren a la nostra societat.
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LA RIERA NO BAIXA

La riera pot baixar de manera testimonial uns pocs mesos l'any o completament eixuta en alguns casos, 
segons siguin els episodis de pluja que des d'un temps ençà han minvat i molt, no només aquí sinó arreu. 
I encara un apunt més que hi podríem afegir: al nostre paratge perpetuenc hi plou bastant menys que 
en alguns dels pobles veïns. Per quina raó succeeix això? Difícil d'esbrinar... per la serralada de Marina 
que evita que les llevantades arribin a aquesta part del Vallès amb més freqüència?, per la contaminació 
constant que genera l'AP7?, pels efectes de la línia d'alta tensió que ens passa pel mig de la riera o bé 
per l'ocupació de sòl amb habitatges i polígons industrials, que gairebé suposen el 50% del nostre terme 
municipal de més de 1.500 ha?. Ves a saber. Sigui com sigui, amb totes les raons que es vulguin, el cert és 
que ara ja no plou ni per a mantenir els aqüífers que es van buidant, fet que es pot observar a qualsevol 

comarca catalana contemplant prats i 
arbredes. I donem-nos per ben pagats 
per ara perquè... el que ens espera, pel 
que sembla, serà pitjor.

Quan en Fermí Vinyals ens advertia més 
de mig segle enrere dels perills de les 
grans rierades com la de 1962 i després 
la de 1994 per posar un exemple recent 
i per a fonamentar la seva recerca i ra-
ons sobre les conseqüències dels grans 
aiguats documentats per anys i els tes-
timonis arqueològics extrets de la llera 
de la riera, no es podia pas imaginar 
que vindria un temps pitjor, de sequera 
extrema com l'actual (la del 2008 ja ho 
va ser), i d'un canvi climàtic galopant de 
conseqüències incertes. 

En el fons dels seus raonaments, avisava 
del perill dels allaus d'aigua que tard o 
d'hora tornarien a fer mal, aspecte aquest 
que avui, pel que anem veient, ens po-
dria afectar en qualsevol moment. 

Els 300 litres que podrien caure riera 
amunt (o els 500 litres que pregonen al-
guns dels experts), inundarien i molt les 
parts baixes del poble i de La Florida so-
bretot, que ja en diverses ocasions han 
entomat i patit severes conseqüències. 

I per a il·lustrar-ho tot plegat, aquests 
són els litres d'aigua caiguts al centre 
de Santa Perpètua de Mogoda, des de 
l'any 2010 fins l'octubre de 2022. 

Rierada de 1994 – Fons documental i fotogràfic de Jaume Vinyals 
Rovira

Jaume Vinyals Rovira
Soci de la Societat de Carreters Sant Antoni Abat
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Plaça de la Vila 3 - Santa Perpètua de Mogoda
T. 931156476

Ven a tomar un delicioso 
desayuno o merienda y 

disfruta un momento agradable

MQ4
impremta

per a tot el que volgueu imprimir
la solució gràfica

Des de 1984 emequatre

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

Targeta comercial
Paper de carta
Sobres i bosses
Albarans, factures

Calendaris
Agendes i llibretes
Estovalles de paper

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

Expositors i PLV
Rètols lluminosos
Retolació vehicles

Vinil adhesiu
Lona de gran format
Roll’up Alumini

TALLER
JIMO 2020 

Avda. Santiga, 36 y 38

08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Telf. 93 560 14 91 - 695 66 08 88

tallerjimo@gmail.com
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DONA - HOME - NEN
LES MILLORS MARQUES EN
SABATES I COMPLEMENTS

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

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

www.ninosabateries.com

vivenda
i serveis

Av. Mossèn Jacint Verdaguer / 15-23 / L9
08130 Santa Perpètua de Mogoda / Bcn

tel. 93 574 42 19
info@viserveis.com / www.viserveis.com

Raúl de la Fuente Prada
Agent Immobiliari - Real State

Registre AICAT 8417
T. 687 497 347

BAR EL MIAJON DE LOS CASTUOSBAR EL MIAJON DE LOS CASTUOSBAR EL MIAJON DE LOS CASTUOS

“Los mejores callos de la Comarca”“Los mejores callos de la Comarca”
Barri la Creueta, c/ Amadeo Vives, 18
Tel. 935 742 606
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Barri la Creueta, c/ Amadeo Vives, 18
Tel. 935 742 606
08130 Santa Perpètua de Mogoda
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Av. Onze de Setembre, 18
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tels. 936 782 082 - 615 280 365
instamac@instamac.es

www.instamac.es
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ELECTRODOMÈSTICS RÀDIO  TELEFONIA  ANTENES   INFORMÀTICA    HI-FI   TV   

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

CALEFACCIÓ   –     AIRE CONDICIONAT

www.plasantiga.com

Direcció: Flassaders, 2 Pol. Ind. Santiga - 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
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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 V VIÑALLONGA

Xarcuteria · Celler de vins · Magatzem de pernils

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

Segueix-nos al facebook
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INSTAL.LACIONS I
REPARACIONS EN GENERAL

Narcís Monturiol, 23, Baixos - Tel/Fax 93 560 37 17
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
e mail: enricaltayovi@hotmail.com

INSTAL·LADORS AUTORITZATS:
ELECTRICITAT, AIGUA, GAS,

CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT
“EMPRESA COL·LABORADORA DE FERCA”
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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

Automóviles Creueta
Mecánica, chapa y pintura

C/ Virgen de Montserrat, 19 (detrás del Mercadona)
Sta, Perpètua de Mogoda

08130 - Barcelona
Tel. 93 560 03 60 - FAX 93 560 24 24

auto.creueta@gmail.com



29

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 

Bar Restaurant bus stop
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MECÀNICA, XAPA, PINTURA I VENDA

C/ Llobregat, 4  Pol. Ind. Can Bernades-Subirà

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tel . 93 574 03 55 - 695 661 001

autosjimo@gmail.com

AUTOS
JIMO

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

POLINYÀ:
C/ Ramoneda, 22 - 93 400 91 88

www.grauvila.com

Des d
e 19

60

VIATGES
MUNDIJET

…des de 1989 al SEU SERVEI

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

Plaça Nova, 12
Santa Perpètua

T. 93 560 03 61
perruquerianeus@hotmail.com
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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.

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

Veniu a veure‛ns: Carretera C-59, Km. 1,5
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

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

Raspall - Aigua amb sabó
Aigua amb osmosis
100% descalcificada

Més de 2.000 m2 per rentar el vostre cotxe

ESTACIÓ DE SERVEIS
CARANAISA
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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

T. 93 560 03 57
C/ Indústria, 2

08130 Santa Perpètua de Mogoda



35

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

MAGATZEM I OFICINES
C/ Barcelona, 29 - 08120 LA LLAGOSTA, (Barcelona, Catalunya)

info@opticlim.es

AUTO-VADOR
TALLER MECÁNICO

Reparación en General
del Automóvil

Vidal i Barraquer, 35
Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 68 06
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WhatsApp 616 398 927

Productos de elaboración propia
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RESTAURANTE BAR

RINCÓN
GALLEGO

Especialidad en carnes
Gran surtido de pescado

Salones para bodas y convenciones

Carretera Nacional 152, Km. 15
(Entre Mollet y La Llagosta)

Tel. 93 574 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

Flors
Plantes
Regals
Decoració

Joguines i peluix
Servei telefònic (VISA)

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

des de 1985
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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

+ de 40 anys.

Som una garantia

Des de 1982
com sempre amb vosaltres!

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

Estètica dental
Implants
Ortodòncia

Revisió gratuïta per a tots els
nens i nenes a partir d’1 any d’edat
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HORARI: 
Dimecres a dissabte
de 12 a 16 i de 19 a 23
Diumenges
de 19 a 23
Dilluns i dimarts
Tancat

R E PA R A C I Ó  D E  L ' A U T O M Ò B I L
Talleres Ricart
Genís, Sala, 12 
Teléf. 93 574 16 62
Sta. Perpètua de Mogoda
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C/ Montseny, 23 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda
info@llar56.com - www.llar56.com
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FERRADURA DE PLATA

Joan Dordal Pujadas, soci nº 201

Algú sap per què vaig anar a parar al poble de Santa 
Perpètua?

Vaig néixer a la comarca d’Osona, després de la guer-
ra, l’any 1939.  A casa meva tenien una xarcuteria, Can 
Dordal, sobre el riu Ter, a Manlleu. Ens fèiem els nostres 
embotits: llonganisses, botifarres, fuets, pastel d’aus, 
de llebre, mortadel·la de Bolonya, pernil dolç, foie-
gras, etc. El meu pare tenia una llibreta que portava a 
tot arreu, hi apuntava totes les receptes delicioses que 
veníem a la botiga: ous farcits a la italiana, pollastre a 
lo Ramonet, pastís de puré de patates... també apunta-
va fórmules per fer conserves de bolets, pernil casolà o 
lleixiu de cendra. Inclús va fer una recepta de canelons 
de carn que es venien a Can Dordal i que, anys més tard, 

despertaria l’interès d’importants noms de la gastronomia catalana, com el d’Escribà.

Al cap d’uns anys, el meu pare va fundar a Santa Eugènia de Berga la seva fàbrica d’embotits 
i conserves. Allà va ser on vaig conèixer la que seria la meva futura esposa, la Conxita Caralt, 
una jove del petit poble de Folgueroles que estudiava infermeria a Barcelona, i que a l’estiu 
treballava a la fàbrica d’embotits lligant fuets per treure’s uns diners. La família de la Conxita 
venia de pagès, d’un mas anomenat Godaiol on tenien ramats de xais, vaques i porcs, un 
hort i quarteres de terra per conrear.

Com que la meva dona era una gran infermera, la van fitxar a l’Hospital de Sant Pau, a Bar-
celona. Des de llavors, vam canviar Osona pel Vallès, on vam trobar a Santa Perpètua un bon 
lloc per viure i fer créixer els nostres fills . Així va ser com vam anar a parar a aquest poble on, a 
més a més de viure-hi, vàrem fundar la nostra pròpia empresa que ara regenten els meus fills.

Fa més de 60 anys que visc a Santa Perpètua, i estic orgullós de ser Perpetuenc. Ara bé, he 
de confessar també, que ni la Conxita ni jo hem deixat mai d’anar a Osona, ni d’ensenyar als 
nostres fills les nostres arrels de la pagesia de la Plana de Vic.

Per acabar, voldria donar les gràcies de tot cor a la Junta de la Societat de Carreters per con-
cedir-me la Ferradura de Plata que dedicaré a la Conxita, la meva estimada que trobo tant a 
faltar i que hauria estat molt contenta i agraïda per aquesta distinció.

Joan Dordal Pujadas
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FERRADURA DE PLATA

Ramon Vila Vilardebò, soci nº 11

Com molts de vosaltres sabeu, el Ramon 
era un gran apassionat de la Festa de Sant 
Antoni. L’afició pels 3 Tombs la va heretar 
del seu pare, el Peret Vila, que ja era soci de 
l’entitat. En morir jove el seu pare, el Ramon li 
va prendre el relleu a la Junta.

Al llarg dels anys va compartir tot el que 
implicava mantenir la tradició i organitzar 
la festa amb 3 generacions del poble: la del 
seu pare, la seva i la dels fills i filles d’alguns 
membres que avui continuen treballant per 
tirar endavant la Societat de Carreters.

Els seus records d’infància i joventut anaven 
directament relacionats amb les feines del camp, les eines, els carros, els cavalls i els 
guarniments i així ho podem veure en les fotos que guardava d’aquestes èpoques. 
En algunes apareix de ben petit a dalt d’un cavall el dia de la festa amb el seu pare 
acompanyant-lo al costat, en d’altres a les carrosses amb les germanes i amics, més 
endavant essent ell el qui acompanyava les filles que anaven amb cavall i fins alguna 
de més recent fent d’abanderat amb els nebots o portant un carro on hi érem totes 
nosaltres i els seus gendres.

Així doncs, essent evident que si alguna cosa estimava, tret de la seva família, 
era aquesta festa, no tenim cap dubte que rebre la Ferradura de Plata li hauria fet 
moltíssima il·lusió.

Tant de bo hagués pogut recollir ell personalment aquesta distinció però malauradament 
no pot ser. Així que serem les dones de casa qui la rebrem en nom seu amb molt d’orgull.

Per acabar, volem agrair a la Junta de la Societat de Carreters  aquest homenatge i tot 
l’afecte rebut en els darrers temps.

Gràcies per tot!

Montse Batalla, Montse i Gisela Vila Batalla
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FERRADURA DE PLATA

Maria Rosa Girbau Rof, sòcia número 437 

Sempre he estat una entusiasta de la festa de Sant Antoni, a part, 
soc nascuda el 4 de febrer, gairebé sempre he celebrat el meu ani-
versari juntament amb aquesta festivitat. 

Així doncs, el primer diumenge de febrer és una data molt asse-
nyalada a casa nostra, molts records m’acompanyen, veient passar 
els Tres Tombs mentre festegem el meu dia envoltada de tota la 
família i també de cavalls.

Soc nascuda a Can Bernat, una antiga masia que es trobava on 
ara hi ha Valleslona; Encara recordo aquells camps de blat i patates 
com si fos ahir; Sí, a casa érem de pagès, i de ben petita vaig agafar 
destresa utilitzant la dalla, la falç i recollint patates. 

Els meus pares la Teresseta i el Geroni em van inculcar la capaci-
tat de sacrifici, l’esforç i la perseverança per treballar. Desgraciada-
ment, vaig quedar òrfena de pare als 9 anys, però els meus germans 

grans, el Sisco i el Josep, sempre em van protegir i cuidar, es van convertir en la meva figura paterna 
i en uns referents per mi. Gràcies, germans, allà on estigueu per tant, i també als pares. 

La post-guerra tots sabem que va ser una època molt complicada, les coses no eren fàcils, la mare va 
enviudar molt d’hora, qui la coneixia sabia que tenia un cor molt gran i que era un tros de pa, però és 
cert, que era dura i exigent, ella sola va haver de fer-se càrrec de Can Bernat i de l’educació dels tres fills.

Can Bernat era coneguda per ser una masia de Santa Perpètua on hi havia un toro; Així que banyes 
amb mà, tots els mesos esperava les vaques per muntar. Teníem cavalls, vaques, conills, gallines i 
porcs, ben bé com si es tractés d’una economia d’autoconsum, veníem llet fresca després de munyir les 
vaques, i el fred mes de gener la gent de Santa Perpètua s’acostava a casa nostra per fer la matança del 
Porc, després, ja arribava Sant Antoni, i nosaltres des de Can Bernat baixàvem al poble amb una tartana 
tibada per tres cavalls per celebrar-ho. Des de ben petita, recordo l’arribada d’aquest dia amb molta 
il·lusió, ens permetia refugiar-nos dels mals moments de la post-guerra i fer gresca i xerinola. 

De pagès al Poble 

Un cop casada amb el Pepito, em vaig traslladar a viure a Can Rata, al centre del poble, enrere que-
daven els camps de blat i les excursions amb bicicleta per anar al poble, al principi a Can Rata tenia 
conills i gallines;  uns anys més tard vam marxar a viure a la Rambla, a Can Borras, qui em coneix, em 
recorda sempre darrere d’un taulell venent perfumeria, detergents i pintura.    

El meu marit i la seva família eren pintors i petits comerciants, tenien una botiga a la Rambla de 
Santa Perpètua, vaig haver d’aprendre la professió, però he de reconèixer que m’encantava, allò em 
donava vida. El tracte amb la gent, despatxar, servir i ajudar. Entre perfums i colònies va transcórrer 
la meva vida, sempre he sigut molt presumida, i recordo que per la vigília de Sant Antoni la botiga 
s’omplia de gent venint a buscar perfums per poder-se engalanar i sortir a gaudir. Des de l’Heno de 
Pravia fins a la Varon Dandy o l’Agua Brava per als senyors. I elles buscaven laques, colònies franceses 
i algun maquillatge o pintallavis per estar ben cofoies.

No puc sentir-me més orgullosa i agraïda, alhora que il·lusionada per aquesta commemoració. 
Moltes gràcies, Santa Perpètua, i gràcies, Societat de Carreters de Sant Antoni Abat.

Maria Rosa Girbau Rof
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 ABANDERATS/ABANDERADES

Âfrica Uceda Calero Anna Uceda CaleroMaria Morales Calero

Enric Morales Calero Albert Uceda Calero

Com cada any estem tots junts per celebrar aquesta bonica festa de Sant Antoni. Una 

festa de la qual tots tenim molts bons records. De petits a casa dels nostres besavis, 

el Fruitós i l’Enriqueta tenien el menjador ple de flors de paper per guarnir el carro. 

Nosaltres vam començar a sortir amb la Xula i més tard amb la Canela, dos ponis que 

portaven un carret acompanyades de la iaia i el carro amb cavall. Sortíem de casa dels 

besavis cap a l’esplanada de la fira d’on sortíem a la passada. Gaudíem tots plegats llen-

çant caramels. En acabar anàvem al Vapor a menjar la coca. Més tard ens reuníem tota 

la família en un dinar de festa. Aquest any tenim l’honor de complir el nostre somni de 

poder portar la bandera i l’estàndard a dalt del cavall. Ens agradaria que la resta del jo-

vent s’hi animés i gaudís d’aquesta festa com nosaltres ho hem fet durant molts anys, I 

AIXÍ SEGUIREM!!
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QUINA PASSADA
Fes una fotografia amb el teu mòbil, 
penja-la a Instagram,
etiqueta @santantonisantaperpe-
tua, escriu el hashtag
#carretersdesanta i guanya un so-
par per a dues persones al
restaurant Can Perico

BASES CONCURS FOTOGRAFIES A 
INSTAGRAM QUINA PASSADA

Al concurs poden participar tots aquells usuaris de 
l’aplicació mòbil Instagram que realitzin fotografies de la Passada dels Tres Tombs a Santa Perpè-
tua, poden ser fotos dels animals o imatges de la festa des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda.

Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs seran valorades pel jurat.

La participació al concurs implica que el participant tingui un compte públic a Instagram i que 
respecti les condicions d’aquesta xarxa.

Les fotografies han de ser etiquetades amb el hashtag #carretersdesanta i compartides a Ins-
tagram.  

Els participants han de ser seguidors del compte @santantonisantaperpetua per poder optar 
al premi. 

L’organització es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de fotografies, si alguna 
imatge vulnera els drets personals, resulta ofensiva, discriminatòria o fereix sensibilitats.

El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades el dia 5 de febrer de 8 del matí a 3 de la 
tarda, fora d’aquesta data i horari no s’acceptaran fotografies.

Els participants han de guardar la foto. 

Cada participant pot penjar tantes fotografies com vulgui, sempre d’acord amb els punts 1 i 2.

El jurat, format per fotògrafs amateurs i membres de l’entitat, triarà la foto guanyadora de les 10 
millors valorades.

Les 10 millors fotos seran exposades al restaurant Can Perico, juntament amb la Guanyadora, que 
rebrà com a premi un sopar per a dues persones al mateix restaurant.

Els concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies perquè puguin ser exposades 
i publicades.

El jurat podrà declarar el concurs desert. 

Societat de Carreters de Sant Antoni Abat
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ELISABET BAUSILI BENGADO

Rambla, 12

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

TEL. 930 239 292

DHIVERS@DHIVERS.ES

WWW.DHIVERS.ES
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Paseo de La Florida. 18 • Tel. 93 574 33 28
Avda. de Barcelona, 10 • Tel. 93 560 14 50

Eugeni d'Ors, 86-87 • Tel. 93 560 17 54  
08130 Santa Perpètua de Mogoda

SEYMA
DROGUERÍA
PERFUMERÍA

PINTURAS
DECORACIÓN

• 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”

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

Instalaciones y Montajes
Eléctricos e Industriales

Segueix-nos a: 
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LA BONA FRUITA AL MILLOR PREU

c/ Lluis Companys, 80 , En frente colegio Bernat de Mogoda 
Telèfon: 632 251 244 - SANTA PERPETUA DE MOGODA

fruiteria jose's

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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B-142

B-140

AP-7

AP-7

Ctra. Sabadell

C-59
Polinyà

Polig. Ind.
Can Vinyalets

Polig. Ind.
Can Vinyals

Santa Perpètua
de Mogoda

Mollet
del Vallès

CIM
Vallès

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

Ampli aparcament

Zones ajardinades

Obert migdia de dilluns a dissabte

Menú diari

La Premsa de
Can Vinyalets

Pol. Ind. Can Vinyalets, Parcel·la 13
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Tel. 93 574 44 97 - info@restaurantcanvinyalets.net
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ESMORZAR DEL CARRETER
De 9 a 11 h del matí
AL PUNT DE TROBADA DEL 
RECINTE FIRAL / PASSEIG DE LA 
FLORIDA

ESMORZAR GRATUÏT PER A TOTS 
ELS PARTICIPANTS I 
COL·LABORADORS DE LA 
PASSADA

PER A TOTS ELS PÚBLICS,
VENDA DE TIQUETS A 4 EUROS 
BOTIFARRA BLANCA i BOTIFARRA NEGRA, 
CANSALADA, PA TORRAT, VI I CAFÈ
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PLÀNOL DE SITUACIÓ I

RECORREGUT DELS TRES TOMBS
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Dia 17 de gener dimarts

A les 20 h.

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
Missa en honor de Sant Antoni Abat celebrada 
pel rector Mn. Mario Jurado i cantada per la Coral 
Renaixença.
Benedicció de coques i de les Ferradures de Plata.
Al sortir es repartiran talls de coca per als assistents.
    

Dia 29 de gener diumenge

DINAR DE GERMANOR
13 hores Sortida amb autocar des del final de la Ram-
bla  per anar al Restaurant Can Traver.
Acte simbòlic del traspàs de bandera.
Lliurament de les Ferradures de Plata als socis de més edat.
Ball de Gala a càrrec de l´Orquestra Gerunda.

Nota important:
Preu del dinar : adults 65 €, Infantil 25€. 
Els tiquets del dinar es poden comprar i recollir a Ca 
l'Apolònia, Prat de la Riba, 6, T. 935600677 i a l'Estanc 
Batalla , Rambla 7,  T. 935600761 .  

Dia 4 de febrer dissabte

A les 13h

L'OFRENA
Visita  al Monument als Carreters per rendir homenatge 
i record als col·laboradors i socis que varen fer possible 
el Monument i tots aquests 107 anys de celebració de la 
Festa, amb un acte senzill però emotiu amb l´ofrena  de 
un ram de flors i breus parlaments.

TOTS SOM UNA PASSADA
PROGRAMA D’ACTES
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FESTA DELS TRES TOMBS

Dia 5 de febrer diumenge 

De 8.30 a 10 del matí

BENEDICCIÓ I REPARTIMENT
Al Vapor es donaran les tradicionals coques amb què 
l´entitat obsequia de manera gratuïta a tots el socis i 
sòcies. Les persones que  vulguin encarregar coques i 
comprar-ne es poden dirigir uns dies abans a:
Estanc Batalla a la Rambla, 7  Tel. 935600761
Ca l'Apolònia, c/ Prat de la Riba, 6 -Tel. 935600677

De 9 a 10 matí

LA DESPERTADA
Cercavila per tots els carrers del poble anunciant la 
Festa amb l'alegria i el so dels  Tabals del Grup de Joves 
Diables.

De 9 a 11 del matí

ESMORZAR DEL CARRETER 
Punt de Trobada del Recinte Firal /Passeig de la Florida.
 Gratuït per a tots els  participants i col·laboradors de 
La Passada .
Venda de tiquets a 4 euros per a tot els públics. 
Botifarra blanca i botifarra negra, cansalada, pa torrat, 
vi, i cafè.

De 10 a 11 del matí

LA PASSADA MÉS DOLÇA
 A la Plaça de la Font / Pau Picasso CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL. Tots aquells nens i nenes fins a 12 anys que 
portin un dibuix d'algun carro, cavall o animal de com-
panyia rebran un deliciós producte obsequi de PA AR-
TESÀ i amb la col·laboració de l´ESPIRAL CATALUNYA. 
El guanyador del concurs rebrà un premi especial de 
PA ARTESÀ. Cal identificar el dibuix amb el nom i el te-
lèfon del pare, mare o tutor.
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A les 11 del matí

LA PASSADA DELS TRES TOMBS
Sortida de casa  dels Abanderats, trasllat de la Bandera 
i Estendard fins al Recinte firal per a les 11.45  comen-
çar la Passada dels Tres Tombs per tot el recorregut 
encapçalats per la imatge de Sant Antoni Abat amb 
els abanderats d'enguany. 

Abanderada: África Uceda Calero 
Cordonistes: Anna i Maria Uceda Calero
Capità de bandera: Enric Morales Calero
Escorta: Albert Morales Calero 
Acompanyats per la Banda  de Cornetes i Tambors de 
Castelldefels, passant per la Rambla des de la tribuna 
juntament amb les autoritats. Mossèn Mario Jurado 
procedirà a la Benedicció de tots els cavalls i animals  
de companyia. 
A l'acabar la Passada es farà el lliurament de l'obsequi re-
cord, a tots els participants i al Vapor s'oferirà un petit re-
frigeri amb coca i moscatell per a socis/es i simpatitzants. 

De 9 del matí a 7 de la tarda

MERCAT3TOMBS
Passeig de la Florida / Llac: venda de productes de 
proximitat, aliments artesans i ecològics, de coques, 
formatges i embotits.

Viu la Passada en directe
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RECULL FOTOGRÀFIC ANY 2020
MISSA 
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42è ANIVERSARI DINAR DE GERMANOR
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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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RECULL FOTOGRÀFIC ANY 2021
MISSA i BENEDICCIÓ COQUES 

ASSEMBLEA
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RECULL FOTOGRÀFIC ANY 2022
MISSA 
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BENEDICCIÓ DE COQUES

DIADA DE ST. JORDI

OFRENA FLORAL
AL MONUMENT ALS CARRETERS
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MOSTRA D'ENTITATS

EXCURSIÓ A L'EMPORDÀ
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CREM / SOCIETAT DE CARRETERS

TROBADA DE BANDERES IGUALADA

931 813 598
640 546 473
pastisseria.delicious

Av. Dos, 1, 08130
La Florida, Barcelona

pastisseria-delicious@hotmail.com

ANTHONY REY
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ICARDR
PERRUQUER
UVA
manicura - pedicura - depilació
tractaments facials
tractaments corporals

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

C/ Marià Fortuny 1   Santa Perpètua de Mogoda 08130 (Barna) 
Tel. 93 560 19 60          moblesfradera   

www.fraderamobles.com

INDUSTRIAS

MES RES,S.L.

C/Indústria, 3
Tel. 93 560 26 02
Fax 93 544 94 93
08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
(Barcelona)

MECANIZADOS INDUSTRIALES Y
TRABAJOS EN C.N.C.
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OPTICA
IMATGE

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

monicahg34@hotmail.com
Tel. 93 574 06 48

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

Roba interior dona
Roba interior home

SERVEI DE TINTORERIA

C/Anselm Clavé, 19
Tel. 93 560 06 38 - 686 96 36 15

08130 Sta. Perpètua de Mogoda
tito@mbmexpendedoras.com

SERVEI I QUALITAT DES DE 1989

EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES S.L

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

Joyería
Taller propio

Composturas en
Joyería y Relojería

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

SANTA PERPÈTUA
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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

C/ Creueta, 12, 3º, 4ª
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
anasalesfuentes@gmail.com
Tel. 651 944 305
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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

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

Mòbil 648 705 971

C/Pare Rodés, 5b
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 21 37

B O U T I Q U E

Lluïsa Artero

C/ Prat de la Riba, 26
Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 010 73 17
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El nostre temps és per a tuEl nostre temps és per a tu
Servei aprèn a menjar sà

Servei peu diabètic 
Servei anàlisi capil·lar
Servei anàlisi facial 
Servei pell atòpica 
Servei retorn venós

Servei SPD 
Servei d'ortopèdia 

Servei anàlisi cel·lulitis 
 
 Av. Barcelona 2, Sta. Perpètua de Mogoda (08130) 93 560 18 60

607 42 16 56farmaciaguillen@hotmail.com

Bon nadalbones festes
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ESPECIALITATS EN
CARNS A LA BRASA

REPARACIÓ DE CALÇAT
DUPLICAT DE CLAUS I

COMANDAMENTS

SERVEI D’OBERTURA I
CANVI DE PANYS

GRAVACIONS

ESMOLAT DE GANIVETS I
TISORES
SEGELLS DE GOMA

TARGETES DE VISITA
PLASTIFICACIÓ DE
DOCUMENTS

Rambla, 24, T.93 560 11 57
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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MAS LLARGUÉS
Horses

Antoni Llargués T. 642 759 020
Jonatan Llargués T. 610 166 710

Casa de Camp Can Lloberas, s/n
08130 Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona (Spain)

ganadoscanlloberas@gmail.com
 @masllargueshorsesÀ
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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

CAP

BONS
CANELONS!!

VARIETAT DE PLATS TRADICIONALS i POLLASTRES A L’AST

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

“Si feu Tres Tombs al poble, tot passejant, fins Ca la Marga estareu Arribant”.
Per Sant Antoni HO CELEBREM!!

CUINA CASOLANA A PUNT PER MENJAR

Pollastre a l’Ast, Galtes, Fideuà, Caragols,
Croquetes, Canelons, Bombes…

Tel. 93 560 69 43
Per encàrrecs

+ de 12 ANYS al vostre SERVEI

Celebracions familiars, amics.
Aniversaris, càterings empreses,…

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

d



84

Tel. 93 109 17 86
Rafael Casanova, 26

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

MOGODA
AUTOMOCIÓ

Reparació General
de l’automòbil

Especialitat

E mail: info@psperpetua.com
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INSTAL·LACIONS
J. UCEDA

INSTAL·LADOR AUTORITZAT
LLUM - AIGUA - CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

Tel. 687 490 056
Vidal i Barraquer, 27

STA. PERPÈTUA DE MOGODA

SERVEIS DE NE TE JA

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

info@eurobrill.com
www.eurobrill.com

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
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

Tel. 93 710 23 47 / 93 713 50 94

Pça. de l’Església, s/n - Edifici antic de l’Ajuntament
08183 GRANERA (BCN)
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· Reformes 
integrals

· Mobles de 
cuina i bany

· Sanitaris

· Griferies

· Gres i 
ceràmiques

· Parquet i 
portes

EXPOSICIÓ DE BANYS
Pau Picasso,8 local 10-11
93 560 24 78

EXPOSICIÓ DE CUINES
Pau Picasso, 3 local
93 560 77 51

www.suministrosantaperpetua.es

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

DES DE 1987

CORTINAS
Y BOLSOS

J. DOMINGO
Can Baster

C/. Martí Costa, 10
Tel. 93 560 04 61

Santa Perpètua de Mogoda
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AGRAÏMENTS
PATROCINADORS ASSOCIATS

COL·LABORADORS i  EQUIP DE VOLUNTARIS

Parròquia Sta. Perpètua

Policia Local

Mossos d’Esquadra

Protecció Civil

Mogoda Serveis

Brigades - municipals  

Cooperativa La Perpetuenca 

Bodega Folguera

Coral Renaixença

Mitjans de Comunicació

de Sta. Perpètua

M Quatre Arts Gràfiques 

Jaume Bartolí

Isidre Casanovas

Embutidos Subirats

Xarcuteria Subirats

Colla de la Ferradura Rovellada

Gestoria Jansana 

Radio Sta. Perpètua

CREM

Joan Carreras

Joan Olivé

Estanc Batalla

Ca l’Apolònia

perpetuenca
la

sccl
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COL·LABORADORS  i  EQUIP DE VOLUNTARIS

Mn. Mario Jurado Viceira

Jaume Vinyals

Elvira Tura Carbonell

Joaquim Humet i Fina Arumí

Jordi i Carme Pedragosa

Mª Àngels Valls

Vicenç Teixidó 

Núria Humet

Angel Gavieiro

Toni Aparicio

Montse Vilà

Jordi Riera

Montse Morral 

Julián Romero

Santi Altayó

Jaume Oller i Família

David Manzorro

Paco Cuestas 

Agustí Lausin

Mª Dolors Sors

Montserrat Batalla

Maria Fernando

Elena José

Santi Torrella

Montse Vila Batalla

Gisela Vila Batalla

Sergi Morral Ganduixer

Josep García

Rosa Mª Cinca Serra

Pere Morral 

Antònia Altayó

Jordi Segarra

Glòria Jansana

Adrià Martínez

Enric Sallent

Fran Masip

Montse Insa

Gemma Abasolo

Montse Bayés

Martí Bayés

Enric Miranda

Mercè Sánchez

Moltes gràcies
Sense tu no som ningú
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C/ Rambla 11 · Santa Perpètua de Mogoda
T. 935 601 062 ·        669 091 391
farmaciadelarambla.business@gmail.com
www.farmaciadelarambla.com

SERVEI PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ (SPD)
SERVEI DE DIAGNÒSTIC FACIAL: DERMOCOSMÈTICA

SERVEI DE DIAGNÒSTIC CAPIL·LAR
SEGUIMENT PELL ATÒPICA

FITOTERÀPIA
ORTOPÈDIA

CONTROL DE PARÀMETRES SOMATOMÈTRICS



C/ Rambla 11 · Santa Perpètua de Mogoda
T. 935 601 062 ·        669 091 391
farmaciadelarambla.business@gmail.com
www.farmaciadelarambla.com

SERVEI PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ (SPD)
SERVEI DE DIAGNÒSTIC FACIAL: DERMOCOSMÈTICA

SERVEI DE DIAGNÒSTIC CAPIL·LAR
SEGUIMENT PELL ATÒPICA

FITOTERÀPIA
ORTOPÈDIA

CONTROL DE PARÀMETRES SOMATOMÈTRICS




