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Albert Soler Mayné 
President de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova

Un altre any ja tenim aquí la diada de Sant Antoni, patró de la ciutat i la Festa Major 
d’Hivern, que com cada any dediquem a tota la ciutadania de Vilanova i la Geltrú com 
també a totes les persones foranes que ens visiten aquest dia. Per això intentem que cada 
any la festa sigui més lluïda.

Els Tres Tombs és una festa on pots veure autèntiques peces de museu en moviment 
recreant la feina i la vida que portaven els nostres avantpassats vinculats al món rural.
Volem donar una rellevància important al dia clau de la nostra festa, el 17 de gener, volem 
que continuï sent un gran dia i que per la nostra Rambla veiem desfilar carros, carruatges 
i cavalls muntats, on reben el reconeixement i l’escalf de tota la ciutadania, ja que sense 
ells no existiria la festa dels Tres Tombs.

També voldria comentar-vos que el Protocol de Seguretat i Benestar animal realitzat 
per la Federació Catalana dels Tres Tombs, que vetlla per la seguretat dels animals que 
tant estimem, continua vigent.

Finalment, en nom propi i de la junta de l’Associació vull agrair a la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú i a tothom qui ens dona suport per fer que els nostres Tres Tombs siguin una de 
les festes més rellevants de tot Catalunya.

Bon Sant Antoni 2023!

SALUTACIÓ
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Assessoria per 
Empreses, Autònoms 

i Particulars

C/ Manel Tomàs, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 09 70 / 636 45 46 86
A/e: ceteb@ceteb.com

www.ceteb.com
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Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Quan ens felicitem per la vivesa del calendari festiu de Vilanova i la Geltrú, els Tres 
Tombs sempre obren el camí. L’any nou, tot just després de Nadal, comença a la nostra 
ciutat amb la Festa Major d’Hivern, Sant Antoni Abat, que cada 17 de gener ens porta una 
de les diades més nostrades. Els Tres Tombs són un símbol de Vilanova i la Geltrú i un 
referent de les festes tradicionals de Catalunya. 

Darrere d’una activitat tan arrelada com aquesta sempre hi ha institucions i entitats 
que l’han mantinguda amb esforç i dedicació. Per això vull aprofitar aquestes ratlles per 
felicitar de cor totes les persones que literalment s’han deixat la pell en el treball al camp i 
que han propiciat que els nostres Tres Tombs hagin perdurat amb el dinamisme i la vitalitat 
que tots coneixem i apreciem.  

Precisament en aquest terreny personal, permeteu-me que enguany tingui un record 
per la pèrdua d’en Jaume Mercadé i Balsells, president honorífic de l’Associació dels Tres 
Tombs, que ens va deixar fa uns mesos. Vilanova i la Geltrú té un deute amb totes les 
persones que, des de la feina incansable i l’estimació per la tradició, han fet que la festa 
de Sant Antoni sigui exemplar a la nostra ciutat i hagi sabut adaptar-se i perdurar al nou 
context del segle XXI. 

Els Tres Tombs ens vinculen amb un passat rural que ens configura com a comunitat, 
perquè forma part essencial de la manera de viure dels nostres avantpassats i això vol dir, 
necessàriament, que té a veure amb la nostra pròpia identitat. Encara que els cavalls i els 
carros han pràcticament desaparegut de la feina rural i de la producció del primer sector, 
volem ser una societat que estima i valora els animals. Des de la Masia d’en Frederic i les 
activitats que hi organitzeu, l’Associació dels Tres Tombs continua promovent història viva 
del món agrícola. 

Com cada 17 de gener, doncs, celebrem el patronatge de Sant Antoni Abat. Us 
encoratjo a sortir al carrer i viure amb alegria els actes de la Festa Major d’Hivern, sabent 
que rere la petjada de cada mula o cavall, i la rodada dels carruatges s’hi amaga alguna 
cosa inexplicable que ens és pròpia, i que només es pot entendre des dels sentiments. 

Molts bons Tres Tombs!

SALUTACIÓ
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Loterias Pagès nº6 

loteriapages@loteriapages.com
info@loteriapages.com

Rbla. Josep T. Ventosa, 21
VILANOVA I LA GELTRÚ

08800 Barcelona
Tel 93 815 05 29 - 93 815 13 45www.loteriapages.com

Punt de venda 11785

Ctra. de Vilanova a l’Arboç, Km. 2  - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 93 893 48 11  - www.scampama.cat

nadóinfantil -juvenil -

L a t e va bo t i ga de r oba pe r a
nens i nenes a V i l an o va.

c. Caputxins, 31 - Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 68 53 - ireanvilanova@gmail.com

Nova col·lecció de comunió i cerimònia
A partir del 8 de gener,
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BANDERERA DE LA FESTA 
DELS TRES TOMBS 2023

Anna 
Pujadas 
i Mercadé



Hem quedat a la Masia d’en Frederic per entrevistar 
a la banderera d’aquest any, l’Anna Pujadas i Mercadé.

L’Anna és vilanovina, es dedica a dissenyar i decorar 
espais d’interior, viu a la Rambla de l’Exposició d’on 
sortirà la bandera dels Tres Tombs 2023. L’Anna ha sigut 
gegantera, durant vint-i-sis anys ha participat en el Ball 
de Bastons i aquest any banderera dels Tres Tombs, 
com ella mateixa diu” una vivència més a afegir a la 
llista” i amb la seva personalitat quantes més s’afegirà!!

Ens explica que va anar una mica atabalada 
l’any passat durant els Tres Tombs, ja que l’equip de 
bandera estava format pel capità de bandera en Jordi 
Bertran López, per l’abanderada Núria Pastells Ribet 
acompanyada per les cordoneres l’Helena Garcia 
Bernard i l’Agneta Cañadas Pujadas, aquesta última 
la seva filla. Aquest equip va estar format per l’Hípica 
Rosper, pel fet que aquell any no hi va haver sorteig de 
bandera per motius de la COVID-19.

D’altra banda, l’Anna confessa que li agrada el món 
dels cavalls gràcies a la seva filla, l’Agneta, que li va 

demostrar el seu gust per ells quan amb prou feina tenia 
set mesos. Em declara que amb sis anys la va apuntar a 
l’Hípica Rosper i que l’encarregada de portar-la i recollir-
la és ella, fent que de mica en mica a aquests animals 
als quals els tenia tant de respecte ho anés canviant en 
una confiança gairebé absoluta. Justament quan em diu 
això li pregunto sobre quin cavall serà l’escollit per portar 
la bandera i em diu que encara no ho té clar, però que hi 
ha tres candidats: la Jassira, la Castanya o el Bombon, 
ja que aquests són els més tranquils i capacitats per 
portar la bandera.

A la il·lusió de l’Anna per fer de banderera dels Tres 
Tombs, una de les festes de Vilanova que més gaudeix, 
s’afegeixen les seves amigues que formaran part de 
l’equip de bandera: la capitana de bandera l’Antònia 
Ibáñez i les cordoneres Cristina Ribet i Elisabet Albet.

Quan acabem aprofito per dir-li que xali com mai 
de la Festa de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs, que 
pocs dies després de reis, obrirà un altre cop el cicle 
festiu vilanoví i de la qual l’Anna en serà banderera 
aquest any.
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PREGONERA DELS TRES TOMBS 2023
LA FESTA MAJOR D’HIVERN

MERCÈ FORADADA MORILLO
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Vaig néixer a Barcelona, a casa dels avis 
materns, el 16 de gener de 1947, però als 
deu dies ja érem aquí, a Vilanova i la Geltrú,  al 
passeig del Carme 1, la casa familiar que molts 
anys després miraria d’evocar en el meu llibre 
La casa verda.

Als nou anys ens vam traslladar a viure a 
Barcelona, però vaig mantenir el lligam amb 
la ciutat de la meva infantesa, on sempre vaig 
estiuejar i que visitava sempre que en tenia 
l’ocasió. Des del 1997 m’hi vaig instal·lar 
definitivament.

Tinc tres fills i tres néts.

Sóc mestra i llicenciada en Filologia Catalana 
i he exercit a diverses escoles i instituts de 
secundària al llarg de més de quaranta anys. Els 
tretze darrers anys de la meva activitat docent 
els vaig desenvolupar a l’Institut F.X. Lluch i 
Rafecas de la nostra ciutat, amb una aturada de 
quatre anys (del 2003 al 2007) en què vaig ser 
regidora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En la meva condició de regidora de Cultura 
vaig conèixer totes les entitats i associacions 
relacionades amb aquest àmbit, de les quals 
Vilanova i la Geltrú és tan rica, i vaig començar 
a apreciar de manera especial l’Associació dels 
Tres Tombs.

Paral·lelament anava escrivint. Primer, llibres 
de text i materials per a l’aprenentatge del català 

i després, ja instal·lada a Vilanova i la Geltrú, em 
vaig atrevir amb la ficció.

Tinc un grapat de novel·les i relats publicats: 
En el prestatge (2002), premi Don·na 2001, 
Velles amb V de vida (2003), Centaures (2005), 
Mira’m. Contes de vides especials (2009), 
en col·laboració amb altres autors i autores, 
Vilanovines. De l’arxiu a l’evocació (2010), 
Bruixes (2011), XXIII premi Joan Sebastià Arbó, 
La casa verda (2013), Com una reina (2014), 1 
de cada 4. Tenim diabetis o obesitat i la meitat 
no ho sabem. El llibre de la Marató (2015), amb 
altres autors i autores, Estimades Zambrano 
(2016), Perles cultivades (2018) i L’amor quiet 
(2021).

L’any 2008, amb motiu del 125è Aniversari 
de l’Associació del Tres Tombes de Vilanova i 
la Geltrú, vaig escriure el conte Nosaltres, els 
cavalls i els Tres Tombs, il·lustrat pel Lluís Amaré 
i editat per la mateixa Associació.

En l’actualitat continuo escrivint, coordino 
el Club de Lectura d’Adults de la Biblioteca 
Armand Cardona Torrandell i el de les Jardineres 
del CIC, a Barcelona, sóc vicepresidenta de 
l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
del Garraf, pertanyo al col·lectiu Mir Geribert 
d’escriptors penedesencs i sempre que puc 
col·laboro en els esdeveniments literaris i 
culturals de la ciutat on he triat de viure. 

Festes de Sant Antoni
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2022
PREMIS CONCURS 

FOTOGRÀFIC

1r
1er. Premi: Dotat amb 250€  
i trofeu commemoratiu: 
Xavier Pujol 
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3r

4t

5è

2n
2on. Premi: Dotat amb 150€  
i trofeu commemoratiu: 
Marga Serra 

3er. Premi: Dotat amb 100€  
i trofeu commemoratiu: 
Luis Ayora

4rt. Premi: Dotat amb 50€  
i trofeu commemoratiu: 
Rosa Maria Ferrer

5è. Premi: Dotat amb 50€  
i trofeu commemoratiu: 
Roger Serra 
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F O T O G R A F I E S
S E L E C C I O N A D E S
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Avda. de Cubelles, 28 baixos
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 815 31 69
contreras@contruccionscontreras1945.cat

www.contruccionscontreras1945.cat

Pg. del Carme, 48

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 810 07 37

ombubistro@gmail.com

@ombubistro
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Manel  
Sendra
Canela

Vocal de l’Associació del Tres Tombs i distingit amb 
el Premi “Memorial Albert Salvany”.
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Seguint el procés tradicional i com a cloenda de totes 
les activitats i festeigs dels Tres Tombs de l’edició de l’any 
2022, on no es va poder fer el dinar de germanor per temes 
COVID-19, però igualment es va procedir al lliurament del 
trofeu “Memorial Albert Salvany” a la sala gran de la Masia 
d’en Frederic com a acte final durant l’assemblea.

El president de l’Associació l’Albert Soler Mayne, en 
nom del jurat, de la junta i de la família Salvany, va lliurar la 
distinció al Manel Sendra Canela. L’Albert mateix, ja com 
a president de l’Associació em comentava: per unanimitat 
del jurat, vam escollir a Manel Sendra com a mereixedor 
de rebre aquesta distinció, atès que és una persona molt 
treballadora amb gran gust pel món dels cavalls, que no 
regateja cap mena d’esforç en donar un cop de mà.

Ens posàrem en comunicació amb el Manel, personatge 
que ja coneixíem des de fa alguns anys que després de 
felicitar-lo per la distinció que havia rebut, l’abordàrem amb 
aquest seguit de preguntes.

1. I com va ser el teu contacte amb l’Associació dels 
Tres Tombs?

El meu contacte va ser gràcies al meu gust pels 
animals, específicament els cavalls que em van fer entrar 
en aquest món.

2. Quants anys fa d’això?

Tinc contacte amb l’associació des de fa uns vint-i-cinc 
anys més o menys.

3. T’esperaves aquesta distinció?

No me l’esperava, però m’ha fet molta il·lusió, ja que 
coneixia l’Albert Salvany de molts anys i més que me la 
pogués donar el seu fill.

4. D’ençà que resideixes a Vilanova, com has viscut 
els Tres Tombs?

És la meva festa predilecta que l’he gaudit des de ben 
petit més que cap altre de Vilanova.

5. Quina parcel·la és la que està reservada a la teva 
vocalia?

Jo col·laboro en totes les activitats que organitza 
l’associació,en el control de carros i carruatges que 
surten de la masia el dia de la festa i on faci falta la meva 
aportació.

És un goig tractar amb una persona com el Manel 
Sendra, que quan parla dels Tres Tombs ho fa amb un 
gran entusiasme sense límits. 

Va rebre una merescuda distinció i important guardó, com 
és el premi “Memorial Albert Salvany”, en reconeixement 
de la seva valuosa i constant aportació a la gran festa del 
calendari festiu vilanoví. 

Enhorabona, Manel !
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Des de ben petit sempre m’han agradat els 
cavalls, sobretot si anaven enganxats a carros 
o carruatges lleugers. Segurament perquè a 
casa el meu pare n’havia tingut durant molts 
anys i ben aviat vaig començar a participar en 
la festa dels Tres Tombs. Una mica més gran, 
vaig començar a assistir a les reunions que 
convocava la comissió que s’encarregava de 
la festa.

En aquestes reunions que es feien al cafè Co-
lon hi havia dos grups diferenciats, d’una banda, 
els senyors grans que anaven exposant el seu 
parer sobre la manera d’organitzar i millorar la 
festa, repartint les diferents tasques que aquesta 
comportava i amanint les opinions amb els co-
mentaris i anècdotes més diversos. I a una al-
tra banda hi havia un grup de joves que gairebé 
l’únic que fèiem era escoltar. Va ser en aquestes 
reunions on vaig conèixer en Jaume Mercadé, 
amb qui vaig iniciar una bona relació, que ben 
aviat va esdevenir una sincera amistar que ha 
durat fins que fa poc ens va deixar.

Com molts sabeu, en Jaume era una persona 
intel·ligent, amb un posat una mica seriós però 
amb un sentir de l’humor remarcable. Els que el 
coneixíeu sabeu que s’interessava molt per les 
noves tecnologies, sobretot de comunicació com 
ara el telèfon al cotxe i les primeres càmeres de 
vídeo que van sortir al mercat, una càmera que 
anava connectada amb un cable gruixut, a la cai-
xa de gravació, en la que s’havia d’introduir una 
“cassette” en la que les imatges i el so quedaven 
gravats. Junt amb un amic que també en tenia 
una, van enregistrar una sèrie de programes de 
notícies locals usant com a plató l’escenari del 
Círcol Catòlic i amb una noia que feia de presen-
tadora. No sé com s’ho van manegar, però van 
ser capaços d’emetre durant una temporada el 
“Canal 34”, els divendres al vespre el que ara en 
diríem un “canal pirata”.

En Jaume era una persona sociable, estava 
vinculat a diferents associacions i col·lectius com 
ara el Cine Club format per aficionats al cinema 

 RECORDANT EN 

JAUME 
MERCADÉ

Tres Tombs 2023  |  21 



amateur que un cop l’any passaven llurs curtme-
tratges al Foment Vilanoví i més endavant van 
fer-ho al Teatre Principal. Freqüentava el Club de 
Tennis i el Club Nàutic, on era dels primers socis 
amb el carnet núm. 10 o 11; també va ser soci del 
Club d’Enganxes i Equitació de Catalunya.

Amb la meva dona, la Dolors, feia uns quants 
anys que anàvem a la Fèria del Caballo de Je-
rez, era com unes mini vacances, una setmana 
d’immersió en el món del cavall. En una ocasió, 
en Jaume i la Isabel es van engrescar a acom-
panyar-nos. Jo ja hi coneixia el responsable de 
festes de l’ajuntament, que ens va facilitar l’ac-
cés a tots els actes de la Fèria. Aquell any vàrem 
anar a saludar la M. Dolors Vayreda, una vila-
novina que era regidora de l’ajuntament i dipu-
tada a Cadis i també a un altre vilanoví, en S. 
Guimerà, que s’havia establert a Jerez i s’havia 
abonat al Diari de Vilanova per estar una mica al 
dia del que passava aquí. Ambdós ens van aco-
llir fantàsticament i ens van acompanyar per les 
“casetas” més interessants. Aquell any la Feria 
estava dedicada a Mèxic i el representant mexicà 
era l’alcalde de Tequila Jalisco, a qui l’ajuntament 
va dedicar un acte protocol·lari de benvinguda 
al qual vam ser convidats. En Jaume portava la 
seva càmera i va dedicar una estona a gravar 
l’acte. Al cap d’uns dies de tornar a Vilanova, la 
Sra. Vayreda ens va trucar interessada per si en-
cara teníem les imatges que després va venir a 
recollir un representant de la casa Pedro Domec 
per portar-la-hi.

Potser l’any més divertit va ser aquell en què 
s’hi van afegir l’Albert Salvany amb la seva es-
posa, l’Encarna, en J.A. Juncosa (Ferran) i el To-
màs Matas de Sitges. Tots els que vau conèixer 
el Salvany, ja sabeu que era una persona que no 

passava desapercebuda, per la seva estatura, 
però sobretot per la seva personalitat. Doncs bé, 
en Jaume el va engrescar a posar-se uns “zaho-
nes” i un barret cordovès i el va nomenar majoral. 

L’Albert s’ho va prendre també amb bon humor 
mentre passejàvem pel real de la Feria vestit de 
majoral.

Malgrat les quantioses activitats en que el Jau-
me sempre va estar vinculat a la festa dels Tres 
Tombs de Vilanova, l’any 1961 en va ser bande-
rer i més tard va presidir l’Associació de 2008 a 
2018. Es va aficionar a l’enganxe, adquirint uns 
poltres de la Cerdanya, guarniments i carruatges, 
que va posar a disposició de l’Associació per als 
actes protocol·laris.

A mi em va convidar a formar part de la junta 
i vaig assistir a les reunions que se celebraven 
a la Masia d’en Frederic. En aquestes reunions 
vaig acabar de confirmar la seva vàlua. Porta-
va una llibreteta o una llista amb els temes que 
s’havien de tractar, com una mena d’ordre del 
dia que anava exposant. Lògicament en alguns 
temes hi havia diferents opinions, ell sabia es-
coltar a tothom i a poc a poc i amb arguments 
s’anava assolint el consens. Estava exercint de 
president, ho sabia fer.

Durant la seva presidència també es va preo-
cupar de mantenir i millorar les instal·lacions de 
la masia d’en Frederic, seu de l’associació.Tots 
sabem que en aquest món no hi ha ningú impres-
cindible, però entre les moltes persones i amics 
que tenia, també a l’Associació dels Tres Tombs 
de Vilanova segur que el recordarem sempre.

Xavier Mestres
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Equip de bandera 1973
Abanderat:   Jordi Albá Ferret 
Capitana:  Monserrat Juncosa Ferret
Cordoneres:  Montserrat Cosp Sabadell
  Montserrat Piñol Mare
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Us desitja, 
Bons 

Tres Tombs
SERVEI A DOMICILI 

DE 20 A 23H.
TOTS ELS DIES

Rambla Principal, 95
Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 893 55 01

c/Sant Josep, 8
Sitges

Tel. 93 894 57 54

Comptable, Fiscal i Tributari
Plans de mpresa i noves activitats

Reestructuraci  i viabilitat econ mica
Gesti  d her cies

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

Tel./Fax: 938 144 216

www.linkedin.com/company/grup-de-gesti-fiscal

GRUP DE GESTIÓ FISCAL (GGF)

C. Jardí, 3 - 08800 - Vilanova i la Geltrú

20 anys al costat dels seus clients

API coleg. núm, 2640

C/ Dr. Fleming 41, local · 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel: 93 810 55 58 · Mòbil: 677 42 13 49

www. alarconpropiedades.com · info@alarconpropiedades.com

API coleg. núm, 2640

P R O P I E D A D E S

saba@sabatoldos.com
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
www.sabatoldos.com

C/. Havana, 47
Tel. 93 815 65 65
Mòbil: 626 317 347

TENDALS

PERSIANES

TANCAMENTS 
D’ALUMINI
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PROGRAMA
D’ACTES

Dies 
7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21 de gener i

4 de febrer

de Vilanova i la Geltrú



Dissabte 7 de gener

Quiosc del capdamunt de la rambla,

de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h.

Informació de la Festa dels Tres 
Tombs i venda d’entrades per al 
concert del dia 15 de gener.

Diumenge 8 de gener

Quiosc del capdamunt de la rambla,

de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h.

Informació de la Festa dels Tres 
Tombs i venda d’entrades per al 
concert del dia 15 de gener.

Divendres 13 de gener

A les 19 h, al Centre d’Art Contemporani 
La Sala,

INAUGURACIÓ de l’exposició LA 
FESTA DE SANT ANTONI ABAT: 
DE FESTA MAJOR A LA FESTA 
DELS TRES TOMBS
Exposició sobre Sant Antoni i la festivitat dels Tres 
Tombs, de la mà d’en Xavier Orriols, com a comissari.
Oberta fins al 5 de febrer.
Es pot visitar: de dimarts a dissabte, de 17 h a 20 h.
Dissabte, diumenge i festius d’11 h a 14 h 
(dilluns tancat).
Organitza: Casa de la Festa i La Sala
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A continuació,  
al Centre d’Art Contemporani La Sala,

PRESENTACIÓ del PORQUET DE 
SANT ANTONI
Organitza: Associació del Porquet de Sant Antoni
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

Dissabte 14 de gener

A les 11.30 h, a la Plaça de la Vila,

CERCAVILA DE BALLS I 
ENTREMESOS EN HONOR DE SANT 
ANTONI
Hi participen: Mulasses de Vilanova, Gegants Hereu 
i Pubilla de Vilanova, Ball de Cotonines de Vilanova, 
Mula-Guita de la Geltrú, Ball de Sant Antoni i el Dimoni 
de Vilanova, Ball de Bastons de la Geltrú, Moixiganga 
de la Geltrú i el Carret emmurtrat de Sant Antoni

Recorregut: c. Sant Sebastià, c. Colom i rambla Principal fins 
al Teatre Principal.

Organitza: Associació de Cultura Popular de Santa 
Maria de la Geltrú
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A les 11.45 h, des del c. Alexandre de 
Cabanyes 9, s’iniciarà el

TRASLLAT DE LA BANDERA
Des del carrer Alexandre de Cabanyes 9, l’equip 
portant de la Bandera de l’any 2022 i el president de 
l’Associació dels Tres Tombs, acompanyats de la Banda 
de Música Mestre Montserrat de la nostra ciutat, es 
dirigirà cap el c. Joan Sebastian Elcano,  c. Alexandre de 

26 |  Tres Tombs 2023



Cabanyes , c. Ramon Muntaner, rambla Lluís Companys, 
c. Josep Coroleu, c. Jardí, rambla Principal i fins arribar 
al Teatre Principal

A les 12.30 h, al Teatre Principal,

PREGÓ DELS TRES TOMBS 2023
A càrrec de Mercè Foradada
Amb l’acompanyament musical dels Ministrers de la 
Vila-Nova

Al mateix temps, davant el Teatre 
Principal,

BALLADA DE SALUTACIÓ A LA 
BANDERA  A LA BANDER A DE SANT 
ANTONI ABAT A càrrec del Ball de 
Cotonines

Tot seguit, passadís d’honor de tots els 
balls i entremesos a les autoritats.

En acabar i de manera simultània, la comitiva dels Tres 
Tombs per una banda i els balls i entremesos per l’altre 
iniciaran els respectius itineraris.
La comitiva dels Tres Tombs s’adreçarà per la rambla 
Principal, c. Colom, c. Providència, av. del Penedès, av. 
del Garraf, c. Ventosa i Roig i rambla de l’Exposició 97 
on es portarà a terme el,

LLIURAMENT DE LA BANDERA
A la banderera d’enguany, Anna Pujades i Mercadé
El recorregut dels balls i entremesos serà: rambla 
Principal, plaça de les Neus, c. de la Bomba i plaça de 
Sant Antoni, on es farà la ballada final en honor del 
Sant Patró

Acte organitzat en col·laboració per: Associació dels 
Tres Tombs, Associació de Cultura Popular Santa Maria 
de la Geltrú i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 A les 17.30 h, a la Plaça de la Vila,

DANSADA D’HIVERN
A càrrec del Grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú i amb 
l’acompanyament musical de la Cobla de l’ECMM Mestre 
Montserrat
Organitza: Grup de Dansa de Vilanova
Col.labora: Associació dels Tres Tombs

A les 19 h,  al Centre d’Art Contemporani 
La Sala,

CONCERT DE MÚSICA CATALANA
Amb l’Orquestra Montecarlo     

A les 19,45h

Actuació especial del Grup de Playback 
de Compex
Venda d’entrades anticipades a 6€, trucant al 686.566.483 (Al-
fonso), 699.318.100 (Toni), 647.371.097 (Joaquin), 655.269.609 
(Paco), 616.478.347 (Manuel) o una hora abans a la taquilla.

Col·labora: Amics de la Torre d’Enveja, Compex, i 
Centaño Espectacles
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A les 19 h, des de la Plaça de Sant Antoni

CORREFOC DE SANT ANTONI

Estrena del Porquet de Sant Antoni
Participants: Ball de Diables de Vilanova, Drac de 
Vilanova, Ball de Diables de la Collada, Porquet de 
Sant Antoni, Diablesses de la Geltrú, Carpa Juani-ta i el 
Porró, Ball d’Enveja, Drac convidat, Tronats de Mar i la 
sirena Helena Muarena, Dracs de la Geltrú.
Recorregut: c. Bomba, pl. de les Neus, rbla. Principal, 
av. Francesc Macià i pl. de la Vila
Organitza: Colles de foc de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A les 23 h, al Centre d’Art Contemporani 
La Sala, 

BALL DELS TRES TOMBS
Amb l’Orquestra Montecarlo
Venda d’entrades a 13€, trucant al 
686.566.483(Alfonso), 699.318.100 (Toni), 
647.371.097(Joaquin), 655.269.609 (Paco) i 
616.478.347 (Manuel) o una hora abans a la taquilla, 
a 15€.
Col·labora: Amics de la Torre d’Enveja, Compex i 
Centaño Espectacles

Diumenge 15 de gener

A partir de les 11 h, a la Plaça del Mercat,

MARATO DE COUNTRY DE SANT 
ANTONI
Organitza: Amics del Country de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A les 11.30 h, des de la Plaça Sant Antoni,

CERCAVILA INFANTIL DE SANT 
ANTONI
Participen: Ball de Diables petits i mitjans de 
l’Agrupació de Balls Populars, Diablesses de la Geltrú, 
Drac petit i bessons de la Geltrú, Carpetes i Porró 
infantils de Vilanova, Dimonis de Baix a Mar, Mulassa 
“Cabreta”, Ball de Cercolets, Ball de Pastorets, Ball 
de Cintes, Ball de Panderos, Ball de Gitanes, Ball 
de Bastons nens, Ball de Bastons nenes, Falcons de 
Vilanova i Bordegassos de Vilanova.
Recorregut: c. de la Bomba, pl. de les Neus, rbla. 
Principal, av. Francesc Macià, pl. de la Vila, c. 
Caputxins, pl. de les Cols, c. sant Gregori, pl. de les Neus.
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la 
Geltrú
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A les 19 h, a l’Auditori Eduard Toldrà,

CONCERT DE FESTA MAJOR 
D’HIVERN
A càrrec de la Banda de Música Mestre Montserrat
Venda d’entrades a 7€. La venda d’entrades es realitza 
a través d’internet: www.entrapolis.cat
També es podran adquirir presencialment els dies 7 i 8 
de gener, de 10h a 14h
i de 17 h a 20h, al quiosc del capdamunt de la rambla o 
una hora abans a la taquilla de l’Auditori.
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Dilluns 16 de gener

A les 12 h, a la Plaça de Sant Antoni,

LLANÇAMENT DELS 12 MORTERETS, 
TRONADA I REPICAMENT DE 
CAMPANES D’INICI DE FESTA 
MAJOR

Dimarts 17 de gener

De 8 h a 10 h del matí, a la Masia d’en 
Frederic,

ESMORZAR D’ESCALFAMENT
Per a tots els participants als Tres Tombs

A les 10 h, des de la Plaça de Sant Antoni,

TOC DE CRIDA A OFICI
A càrrec dels Ministrers de la Vila-nova

A les 9 h  des de la Rambla Exposició 97,

ARRIADA DE BANDERA I ANADA A 
OFICI
Amb l’equip portant de la Bandera d’enguany 
encapçalat per l’Abanderada Anna Pujades i Mercadé, 
acompanyada per les Cordoneres Cristina Ribet 
Huguet i Elisabet Albet Mayné i per la Capitana de 
Bandera Antonia Ibáñez Ferrer. La comitiva anirà  
acompanyada per la Banda de Música del Mestre 
Montserrat.

Recorregut: rambla Exposició 97, c. Ventosa i Roig, av. 
Garraf, c. Codonyat, c. Tetuan, rambla Principal, plaça 
de les Neus, c. Bomba, plaça Sant Antoni Abat

Els Ministrers de la Vila-nova anunciaran l’arribada a 
la plaça la Bandera on serà rebuda per Mn. Pere Milà 
i Vidal, Rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat,  
seguidament es realitzarà la salutació del Ball de 
Cotonines de Vilanova i la Geltrú a la Bandera de Sant 
Antoni Abat.

Acte seguit faran l’entrada al temple amb 
la Bandera de Sant Antoni.

A les 10.30 h,      

OFICI SOLEMNE DE SANT ANTONI 
ABAT
Amb assistència dels capellans de l’Arxiprestat, de les 
Autoritats i de l’Associació dels Tres Tombs.

A la sortida d’Ofici, salutació a la Bandera 
de Sant Antoni Abad, pel Ball de les 
Cotonines de Vilanova i la Geltrú.

A les 11 h, a la Rambla de Pep Ventura de 
la barri del Llimonet,

CONCENTRACIÓ DE CAVALLERIES, 
CARROS I CARRUATGES
s’iniciarà la comitiva cap a la pl. Moixiganga, c. Olesa 
de Bonesvalls, c. Pastera, c. Joaquim Mir i c. Josep Anton 
Marquès.
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A les 12 del migdia a la Plaça de Sant 
Antoni,

BENEDICCIÓ DE CAVALLERIES 
CARROS I CARRUATGES
Seguirem pel carrer de la Bomba i la plaça de les Neus 
on es donarà inici als
TRES TOMBS 2023
Recorregut: c. de l’Aigua, c. Menéndez Pelayo, av. de 
Francesc Macià, av. Josep Coloreu, av. de Cubelles, c. 
Havana, rbla. Principal i pl. de les Neus.
Al seu pas per la tribuna es durà a terme el lliurament 
del Premi Especial “in memoriam” Germans Sendra al 
millor cavall bretó, o hispà-bretó.
Premi especial al millor mul o mula.     
Col·labora: Associació de Voluntaris del Garraf

Dissabte 21 de gener

A les 19.30 h, a l’Església de Sant Antoni,

MISSA COMMEMORATIVA
En record dels difunts de l’Associació dels Tres Tombs

 Dissabte 4 de febrer

A les 14 h 

DINAR DE CLOENDA DELS TRES 
TOMBS 2023, LA FESTA MAJOR 
MD’HIVERN
Presidit per l’equip portant de la Bandera, Autoritats, 
Associació i simpatitzants de la Festa.
Durant el cafè es dura a terme el lliurament del
Premi Especial “In memoriam” Albert Salvany i Bertran

A les 19 h, al Centre Cívic de Sant Joan, 
inauguració del

CONCURS FOTOGRÀFIC “ TRES 
TOMBS 2023 “

A continuació, lliurament de premis als 
guanyadors de l’esmentat concurs.

Aquesta exposició romandrà oberta fins el 16 de febrer.
Horaris:  
matins de dilluns, dimarts i divendres de 10 h a 12 h
tardes de dilluns a dijous, de 17 h a 20 h
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Guia d’anunciants 
Tres Tombs 2023

C. Sagunto, 9 - 08812 Les Roquetes - Telf. 93 893 54 24
mail: cerrajeriamane@gmail.com 
davidcampsmane@hotmail.com

Manuel: 646 17 57 00 - David 699 08 33 45

nadóinfantil -juvenil -

L a t e va bo t i ga de r oba pe r a
nens i nenes a V i l an o va.

c. Caputxins, 31 - Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 68 53 - ireanvilanova@gmail.com

Nova col·lecció de comunió i cerimònia
A partir del 8 de gener,

info@matgarraf.com | 938 140 625 | www.matgarraf.com

Pg. del Carme, 48

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 810 07 37

ombubistro@gmail.com

@ombubistro

més d’un segle donant servei, 
des de 1896

St. Pau, 15 · T. 938 930 944 
08800 Vilanova i la Geltrú
canvall1896@gmail.com Can Vall



Ctra. de Vilanova a l’Arboç, Km. 2  - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 93 893 48 11  - www.scampama.cat

 
Llavors i arbres de planter

T 93 893 0964 • Ctra de l’Arboç km 0’67 Vilanova i la Geltrúagrobotigacellervilanova

Comerç de queviures especialitzats  - Servei agrícola

Oli de Siurana
Adobs i fitosanitaris
Llavors i arbres de planter
Assessorament ADV
(Agrupació Defensa Vegetal)

Assessorament en productes

Agrobotiga
Vi a granel
Vi embotellat
Cava
D.O. Pendès

DES DE 1962

Dll-Div
8-13 i 15-18 

Diss
8 -14

HORARI

CELLER DE VITICULTORS

API coleg. núm, 2640

C/ Dr. Fleming 41, local · 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel: 93 810 55 58 · Mòbil: 677 42 13 49

www. alarconpropiedades.com · info@alarconpropiedades.com

API coleg. núm, 2640

P R O P I E D A D E S

Tel.: 93 893 15 02
Av. Garraf, 2
08800 / Vilanova i la Geltrú

Loterias Pagès nº6 

loteriapages@loteriapages.com
info@loteriapages.com

Rbla. Josep T. Ventosa, 21
VILANOVA I LA GELTRÚ

08800 Barcelona
Tel 93 815 05 29 - 93 815 13 45www.loteriapages.com

Punt de venda 11785

Us desitja, 
Bons 

Tres Tombs
SERVEI A DOMICILI 

DE 20 A 23H.
TOTS ELS DIES

Rambla Principal, 95
Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 893 55 01

c/Sant Josep, 8
Sitges

Tel. 93 894 57 54

Avda. de Cubelles, 28 baixos
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 815 31 69
contreras@contruccionscontreras1945.cat

www.contruccionscontreras1945.cat

Assessoria per 
Empreses, Autònoms 

i Particulars

C/ Manel Tomàs, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 09 70 / 636 45 46 86
A/e: ceteb@ceteb.com

www.ceteb.com

FUSTERIA
MOBLES

BANYS
ARMARIS
PARQUET
i PORTES

C/ Saragossa nº 25
08800 Vilanova i la Geltrú

Mbl. 636 62 10 71
Tel. 93 814 13 22

saba@sabatoldos.com
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
www.sabatoldos.com

C/. Havana, 47
Tel. 93 815 65 65
Mòbil: 626 317 347

TENDALS

PERSIANES

TANCAMENTS 
D’ALUMINI

Ronda Europa, 73
08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona
Tel. 93 893 86 09

Els desitja un
feliç Tres Tombs 2023

A u t o t a l l e r  J J

C/. Balmes, 10
Tel. i Fax: 972 87 22 23

Mòbil: 610 41 40 76
17403 Sant Hilari Sacalm (Girona)

C/ Gallifa, 11, 2n 2a
08880 Cubelles (Barcelona)

info@wanscat.cat
www.wanscat.cat

Comptable, Fiscal i Tributari
Plans de mpresa i noves activitats

Reestructuraci  i viabilitat econ mica
Gesti  d her cies

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

Tel./Fax: 938 144 216

www.linkedin.com/company/grup-de-gesti-fiscal

GRUP DE GESTIÓ FISCAL (GGF)

C. Jardí, 3 - 08800 - Vilanova i la Geltrú

20 anys al costat dels seus clients

Insatalaciones

Jose A. Estévez Ruiz
Tlf. 699 020 348

Agua - gas - electricidad - energia solar 
calefacción - aire acondicionado

cambios de calderas - calentadores...

Bar Restaurant

Especialitat en carns a la brasa i calçotades,
així com plats elaborats segons temporada.

Preparem tot tipus de menú tancat per grups.

Disposem de gran terrassa.

Masia D’EN FREDERIC 

C. Camí ral, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú

Telf.: 625 094 160
Avinguda Penedès, 22
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel. 93 893 22 47
Mvl. 608 52 82 32
laguna.tisaire@cofb.net



15 DE GENER 2022

Pregó 2022
Carles Masdeu i Comellas

Honorable consellera, honorable conseller, excel·lentíssima alcal-
dessa, senyors regidors i senyores regidores, convilatans, amigues i 
amics tots,

És per a mi un gran honor poder adreçar-me avui a tots vosal-
tres en ocasió d’aquest Pregó de la que és la nostra Festa Major pe-
tita en honor del patró sant Antoni Abat. Des d’aquí voldria agrair 
la confiança de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú 
per haver-me fet aquest encàrrec. I em fa especial il·lusió pronunciar 
aquest pregó justament aquí, sobre les taules de l’escenari del Teatre 
Principal, el mateix lloc on aviat farà trenta anys vaig poder cantar per 
primera vegada com a solista, mentre encara era alumne del conser-
vatori Mestre Montserrat. D’aleshores ençà s’ha succeït molta música, 
molts concerts i esperem que encara n’hi hagi alguns més.

Però avui no estem aquí ni per cantar ni per parlar de mi, sinó per 
parlar de FESTA, festa en majúscula, allò que ens agrada tant als vila-
novins i vilanovines, allò que portem tan a dins nostre des que naixem. 
Un sentiment que a vegades pot arribar a ser obsessiu i que ben sovint 
ens és difícil d’explicar als forasters. Aquesta festa que forma part in-
destriable de la cultura del nostre poble i que, com és el cas de la meva 
família, com molts i moltes dels que esteu aquí sabeu ben bé, sempre 
s’ha viscut amb intensitat durant tot el cicle anual.

La festa que avui encetem és la festa dels Tres Tombs, en honor 
de sant Antoni Abat, patró de Vilanova i la Geltrú des del segle XII. 
Una festa que fins al segle XVIII va tenir la seva hegemonia, només 
comparable en honors amb els actes de la festivitat de Corpus Christi, 
i amb permís de l’estimat Carnaval. O sigui que va ser la nostra Festa 
“Major” fins que a partir de l’any 1784 s’instaura la festa de la Mare 
de Déu de les Neus, amb la qual va compartir protagonisme durant 
un temps. I ja se sap que el sol i la màniga curta de l’agost enlluernen 
més que el fred i l’abric del gener... Però la festa de Sant Antoni con-
tinua i ens arriba amb força fins als nostres dies. Personalment, em fa 
molt feliç el fet de veure recuperada ja fa uns quants anys la sortida de 
balls i entremesos al carrer. Durant els anys vuitanta del segle passat 
ja s’havien fet alguns tímids intents en aquest sentit, però no acabaren 
de reeixir. Ara, sigui en cercavila protocol·lària, correfoc o cercavila 
infantil, és un goig recordar que aquesta va ser la festa gran de la ciutat 
durant molts i molts anys.

Durant aquest temps i fins ara ha plogut molt, també ha nevat en 
alguna ocasió, però encara ha plogut més si vaig enrere en el temps per 
cercar en la memòria la primera notícia de la festa dels Tres Tombs que 
vaig viure com a infant. Probablement, un dels meus primers records 
seria que durant algun dels àpats familiars nadalencs els “grans” de 
casa discutien sobre el sorteig de la bandera que s’havia produït just 
uns dies abans al cafè del Foment. “Fulano serà l’Abanderat!” (el mot 
banderer encara trigaria uns anys a entrar al nostre lèxic festiu) i a par-

tir d’aquí començaria aquell joc vilatà, tan nostre, tan vilanoví, que és 
repassar la vida, obra i miracles del personatge o de la nissaga familiar 
en qüestió. Vosaltres ja m’enteneu…

Un segon record estaria lligat amb la desfilada dels Tres Tombs 
a la Rambla Principal, en què un dels al·licients principals era trobar 
d’entre cavalls, matxos, carruatges, tartanes, carros i entre tots els 
participants al nostre veí de carrer, el Josep del carrer Major, pare de 
l’Albert, l’actual president de l’Associació dels Tres Tombs. El Josep 
ens deixava fa uns mesos i avui des d’aquí vull fer-li un especial i emo-
cionat record.

Però la Festa és sinònim de vida. Festejar és celebrar la vida. I una 
celebració amb els cinc sentits. La Festa s’ha d’olorar, s’ha d’escoltar, 
s’ha de tocar, s’ha de veure i s’ha d’assaborir, però, per sobre de tot, 
s’ha de viure, ha de ser una vivència. La vivència del llegat que ha 
arribat a nosaltres des de les generacions que ens han precedit i que 
cal continuar dignificant i perpetuant com el que és: una vivència. En 
tenim el deure moral! Seria un greu error pensar en la celebració festi-
va com a objecte museístic dins l’immobilisme; aquest de segur seria el 
seu final. El motiu pel qual ens han arribat aquests llegats festius fins 
als nostres dies és bàsicament perquè s’han sabut adaptar al pas del 
temps, bo i afegint, retallant i canviant allò que ha calgut segons les 
circumstàncies de cada un dels moments; i és així com ha pogut supe-
rar els difícils moments històrics viscuts al llarg de la nostra història.

I parlant de llegats, com a pedagog i músic, em veig en l’obligació 
de reivindicar quelcom que a moltes de les escoles del país fa falta 
recordar: el nostre cançoner tradicional. La tradició de cantar al nostre 
territori ens ve de lluny i amb el temps s’ha anat bastint un corpus de 
cançons tradicionals que avui dia hem de reivindicar més que mai, 
com deia el company Oriol Castanyer (actual director de la Coral Sant 
Jordi) en un article periodístic titulat “On són les nostres cançons?”. 
Melodies com L’hereu Riera, Muntanyes regalades, Els tres tambors o El 
testament d’Amèlia no poden ser alienes a cap currículum escolar de 
Catalunya. Cal vetllar, doncs, per la continuïtat d’aquest ric repertori 
musical català, que ha arribat fins a nosaltres primer per tradició oral, 
de generació en generació, i després recopilades per entusiastes folklo-
ristes com Joan Amades o entitats com l’obra del Cançoner Popular 
de Catalunya, del qual aquest 2022 celebrem el centenari de la seva 
creació. Reivindiquem, per tant, les nostres cançons alhora que reivin-
diquem també, més que mai, la nostra llengua, i fem-ho de la millor 
manera que hi ha: parlant-la, però també cantant-la!

Dels diversos sentits abans esmentats, potser el que personalment 
relacionaria més amb la nostra festa dels Tres Tombs seria el del gust, 
concretament personificat en la joia culinària anomenada Tortell. Qui 
em coneix prou ja sap la meva preferència per la pastisseria, fins al 
punt que ja he entrat en el selecte grup humà que es menja la fruita 
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confitada de la coca de Sant Joan o del tortell de Reis, i no la deixa en 
un racó del plat. De fet, una de les frases de sobretaula en relació amb 
el clàssic tortell dels Tres Tombs seria aquella: “No, si el de Reis ja és 
bo, sí, però el dels Tres Tombs...” Potser serà perquè no porta la fruita 
confitada?

Aquí em cal aturar la màquina i fer un homenatge a la pastisseria 
tradicional vilanovina. El Joan Francesc de la Confiança, el Xavier de 
Cal Cabutí o el Noni de Cal Federal, només per citar els que eren més 
pròxims a casa, van assolir l’excel·lència durant les diades del cicle festiu 
de l’any. I concretament van elaborar autèntiques perles dolces per als 
nostres paladars que mai no podrem oblidar. Tant de bo que es pugui 
assegurar un relleu generacional en aquestes tasques artesanals i que 
puguem continuar degustant els tortells de massapà, els tortells dels 
Tres Tombs, per molts i molts anys.

En aquesta època difícil que ens ha tocat viure, la Festa, el con-
cepte de Festa, és el que ens continua donant vida com a comunitat 
i és en l’espai festiu on cantem, on ballem, on cridem, on vibrem, en 
definitiva on ens sentim vius com a grup. En tota celebració festiva 
sempre hi ha algun moment o altre en què aixequem la mirada enlaire, 
ja sigui per embadalir-nos contemplant la tronada o els focs artificials, 
per emocionar-nos amb la mirada severa de la cara del gegant, per 
escoltar el volteig de les campanes del nostre campanar o per emo-
cionar-nos amb l’aleta de l’enxaneta en la coronació d’un castell dels 
Bordegassos. Avui us convido a aixecar tots junts la mirada i a contem-
plar els 12 morterets i la tronada que donaran sorollós començament 
a la celebració dels Tres Tombs 2022. Una celebració que culminarà el 
dilluns vinent, diada de Sant Antoni Abat, amb l’esclat de sensacions 
que sempre estan associades a la desfilada de cavalls i carruatges pels 
carrers i places de la nostra ciutat.I com diu el poeta Joan Maragall en 
el seu Cant de la Senyera, que tantes vegades tinc el goig de poder can-
tar amb les companyes i els companys de l’Orfeó Català, “Alçarem els 

ulls al cel per mirar-te...”. Alcem doncs avui festivament tots nosaltres 
els ulls al cel i recordem que la nostra Festa és fruit del llegat que els 
nostres avantpassats ens van saber transmetre. Ens recordarem de tots 
ells, sí, però sobretot els festejarem amb un somriure.

Visca Sant Antoni Abat!

Visca els Tres Tombs!

Visca Vilanova i la Geltrú!

Carles Masdeu i Comellas

Vilanova i la Geltrú, gener de 2022

C. Sagunto, 9 - 08812 Les Roquetes - Telf. 93 893 54 24
mail: cerrajeriamane@gmail.com 
davidcampsmane@hotmail.com

Manuel: 646 17 57 00 - David 699 08 33 45

Tel.: 93 893 15 02
Av. Garraf, 2
08800 / Vilanova i la Geltrú

FUSTERIA
MOBLES

BANYS
ARMARIS
PARQUET
i PORTES

C/ Saragossa nº 25
08800 Vilanova i la Geltrú

Mbl. 636 62 10 71
Tel. 93 814 13 22

Insatalaciones

Jose A. Estévez Ruiz
Tlf. 699 020 348

Agua - gas - electricidad - energia solar 
calefacción - aire acondicionado

cambios de calderas - calentadores...
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C/. Balmes, 10
Tel. i Fax: 972 87 22 23

Mòbil: 610 41 40 76
17403 Sant Hilari Sacalm (Girona)

C/ Gallifa, 11, 2n 2a
08880 Cubelles (Barcelona)

info@wanscat.cat
www.wanscat.cat
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1. PARTICIPANTS: Qualsevol persona major de 16 anys.

2. TEMA: Tres Tombs 2023. L’objectiu és captar la visió 
personal que cada concursant tingui de la Festa Major 
d’hivern de la ciutat.

3. PREMIS.
1er. Premi 250 €
2on. Premi 150 €
3er. Premi 100 € 
4art. Premi 50 € 
 

4. OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de 
tres fotografies en color o blanc i negre. Hauran de ser 
inèdites i de la Festa dels Tres Tombs de l’any en què es 
presentin. La imatge fotogràfica serà, com a mínim, de 
20 x 30cm. Cada participant podrà optar a un sol premi.

5. PRESENTACIÓ: Les obres aniran obligatòriament mun-
tades en cartró gruixut o paspartú de 30 x 40 cm.

6. IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada obra s’escriurà el LEMA  
amb el qual concursa el participant i que serà comú per a 
totes les fotografies del mateix autor. En un sobre tancat  
a part ha de constar, a fora, el mateix LEMA, i a dintre, el 
nom, adreça i telèfon del participant.

 7. TERMINI D’ADMISSIÓ: Les obres s’hauran de lliurar al 
Centre Cívic de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú (Jardins 
Francesc Macià, s/n) els dies 26, 27 de gener de 10 a 12h 
i de 17 a 20h i els dies 30 i 31 de gener de 17 a 20h, regis-
trant-se el portador a l’acta de lliurament.

8. Jurat: Els jurat estarà compost per dos fotògrafs pro-
fessionals, dos representants de l’Ajuntament, dos mem-
bres de l’Associació dels Tres Tombs i un secretari que 
aixecarà acta. Si cal, el jurat podrà fer una selecció prèvia 
de les obres rebudes. 

9. LLIURAMENT DE PREMIS: El veredicte del jurat i el lliu-
rament dels premis es durà a terme en el moment de la 
inauguració de l’exposició el dissabte 4 de febrer a les 19 
h al Centre Cívic de Sant Joan. L’exposició estarà oberta 
fins el dia 16 de febrer en el següent.

Horari: 
Matins de dilluns, dimarts i divendres de 10:00h a 12:00h
tardes de dilluns a dijous de 17:00h a 20:00h

 
10. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Les obres no seleccio-
nades i les no premiades que figuren a l’exposició podran 
ser recollides al Centre Cívic de Sant Joan els dies 20 i 21 
de febrer de 10 a 12h i de 17 a 20h. En cap cas es podran 
retirar abans de la cloenda de l’exposició. No obstant, les 
fotografies no premiades podran ser seleccionades per la 
seva publicació en el Programa oficial d’actes o qualsevol 
forma de difusió editada per l’Associació dels Tres Tombs.

Les fotografies no recollides durant els dies mencionats 
quedaran en dipòsit de l’associació. Si no són recollides, 
passats tres mesos del final de l’exposició aquest dipòsit 
passarà a ser propietat de l’Associació dels Tres Tombs 
sense cap dret a indemnització.

11. CONSIDERACIONS GENERALS: Les obres premiades 
restaran en propietat de l’Associació dels Tres Tombs de 
Vilanova i la Geltrú i, tant aquestes, com les selecciona-
des podran ser publicades en qualsevol mitjà de premsa, 
publicitat i promoció de la festa.

12. CURA DE LES OBRES: L’Associació tindrà cura de la con-
servació de les fotografies rebudes. No obstant això, no es fa 
responsable dels danys fortuïts que poguessin produir-se.

13. L’Associació dels Tres Tombs, com a entitat organit-
zadora, resoldrà als seu criteri qualsevol imprevist o re-
clamació que pogués presentar-se, excepte si són refe-
rits al veredicte del jurat, que serà inapel·lable.

La participació en el concurs fotogràfic comporta l’ac-
ceptació de tots els punts de les seves bases.

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS

COL·LABORA:
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

CONCURS FOTOGRÀFIC
BASES CONCURS FOTOGRÀFIC 
DELS TRES TOMBS 2023 A VILANOVA I LA GELTRÚ
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LA PAGESIA, EL TEMPS I 
ELS CALENDARIS  I Part  

Joan Lluís Sivill i Vergès
El pagès, des que és pagès, és a dir, des de l’època que 

va deixar la transhumància per convertir-se en sedentari, va 
necessitar intuir, endevinar o saber quin temps faria el dia de 
l’endemà, per si podria realitzar o no els seus plans i si podria 
plantar o cavar la terra o no ho podria fer. Com que encara no 
s’havia inventat l’escriptura, el pagès, al llarg del temps, va anar 
transmetent als seus descendents, les seves observacions i els 
resultats que en treia, ja fossin positius o negatius. 

Així que es va inventar l’escriptura, ja hi va haver qui 
es va preocupar de traslladar totes aquelles experiències 
acumulades a sobre de paper i d’aquesta forma, es van 
combinar les dues maneres de transmetre els coneixements 
que feien referència a cada ocasió i que tenien incidència 
a l’agricultura, encara que l’analfabetisme abastés 
majoritàriament la pagesia durant molts més segles. 

Ara, amb els mitjans actuals, ens assabentem 
contínuament del temps que fa, o del temps que farà, 
tant si és per a l’endemà com si és per als dies propers, 
o si el canvi de temps serà llunyà, encara que no sempre 
encerten les prediccions. Doncs a part dels pagesos que sí 
que se’ls escolten amb el mateix interès que ho havien fet 
de sempre els seus avantpassats, quan només sabien llegir 
en els senyals del cel, o en els consells rebuts dels pares i 
avis, ara ens trobem que una gran part de la ciutadania està 
necessitada de tenir molta informació, perquè té els seus 
plans que poden ser molt variats: saber si han de prendre 
el paraigua en sortir de casa, o per si han projectat algun 
viatge, o també si farà bo per anar a la platja, etc. 

ELS CALENDARIS 

Per explicar la bibliografia existent sobre l’estudi del 
temps, es necessiten molts folis de paper ja que cada una 

de les cultures antigues havia estudiat el temps i havia fet 
els seus calendaris a la seva manera, però que s’ajustaven 
molt als calendaris actuals. Una mostra d’aquestes cultures 
antigues serien: l’egípcia, la xinesa, que es creu que ja hi 
treballaven al segle XIV a C., i la cultura  mesopotàmica. 
L’únic que ens diferencia d’aquelles antigues cultures, és 
que no ens ho van transmetre sobre paper sinó sobre altres 
elements com eren les gravacions a la fusta, a les pedres 
o al metall.    

Els calendaris que tots coneixem des de la nostra 
infantesa s’han fet en presentacions per a tots els gustos, 
però a nosaltres només ens interessen els que s’han editat 
de cara a la agricultura i els seus derivats: la ramaderia 
i l’horticultura. De totes maneres, hi ha constància de 
l’existència de dos tipus de calendaris molt usats que són: els 
històrics i els religiosos i que són aquests els que han estat 
sempre més propers als nostres interessos, tota vegada 
que molts frares s’han dedicat als estudis astrològics, al 
mateix temps que es dedicaven: al cultiu de la terra, a la 
recerca d’aigua, a l’elaboració de bons vins, i també, com 
no, a la pregària.  

El nom de calendari segons una versió antiga, ve de 
la paraula “calendes”, perquè són els dies especials que 
cal tenir assenyalats. El concepte “d’any”, fa referència 
al transcurs d’un cicle complet fins a la repetició d’un 
mateix esdeveniment estel·lar o astral. El cicle anual 
ja era molt important per a prendre unes conclusions 
garantides, com era la de saber que cada any era una 
possible repetició de l’anterior i de molts altres. El 
concepte de “mes”, és el temps que triga la lluna en 
fer un cicle complert, i és que tots el calendaris s’han 
basat, primer, en el cicle lunar pel mes i en el cicle solar 
per l’any. 
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La clàssica imatge del 
St. Isidre llaurador pregant, 

i els bous llaurant.
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ELS CALENDARIS ANTICS MÉS CONEGUTS 

Per la seva coneixença reconeguda i per la seva 
antiguitat, tenim el:  

Calendari Hebreu, que data de 3761 anys a C., catalogat 
com de moment zero, on alguns, hi ubiquen la creació del 
món. 

Calendari Indi, que data de 3102 anys a C.   

Calendari Egipci, que data de 2782  anys a C., i on el riu 
Nil, que es desbordava cada any amb precisió i marcava el 
procés de la vida, n’era el referent. 

Calendari Xinès, que data de 2697 anys a C. Per a 
aquesta data hi ha discrepàncies, perquè els xinesos tenen 
cicles de 60 anys i cada any regna una de les dotze cases 
representades per un animal. 

Calendari Maia, datat cap als 1000 anys a C., on cada dia 
del mes i cada mes, tenen un nom propi, i el seu pictograma, 
és un símbol que representa la descripció escrita. 

Calendari Julià, que data de 47 anys a C. Juli Cèsar va fer 
reformar el calendari romà per ajustar el desfaci acumulat, 
fruit del desajustament entre el calendari d’us, i l’astronòmic. 

Calendari Islàmic, que és de l’any 632 d C., 

Calendari Asteca, també de l’any 1100 d C., però que 
el 1454 el van reformar. Segons els seus mites, va ser Déu 
qui va ensenyar el calendari a l’home al mateix temps que 
l‘agricultura, les tècniques i les ciències. 

Calendari Gregorià, és de l’any 1582 d C. El papa Gregori 
XII, va reformar el calendari Julià, per tornar a ajustar el 
desfasi de 10 dies acumulats amb el calendari astronòmic. 
El calendari Gregorià, va necessitar més de tres segles per 
ser acceptat per tots els països i no fou fins el 1918 que es 
va aconseguir.  

Calendari Republicà, és el que abasta de l’any 1793 fins 
el 1805. Va néixer amb la revolució francesa. Amb aquest 
calendari, volien eliminar tots els rastres religiosos a part 
d’altres modificacions. Només va estar vigent 12 anys. 

EL CALENDARI DELS PAGESOS EDITAT A 
CATALUNYA 

Actualment a casa nostra, deixant a part els calendaris 
comercials, es venen una gran varietat de calendaris 
dedicats a l’agricultura i als seus derivats. Un dels que 
podem considerar dels nostres és el Calendari dels Pagesos 
que enguany compleix els 163 anys de la seva publicació. 
Durant aquest segle i mig llarg, s’ha editat en les dues 
llengües, en català i en castellà, segons les circumstàncies 
polítiques del moment. Durant la dictadura franquista sortia 
en castellà fins al 1975. Però, des del dia 20 de novembre 
que va morir Franco, es va treballar de valent per editar-
lo en català, de manera que el del 1976 es va aconseguir 
treure’l en català.    

Aquells calendaris antics del “Principado de Catalunya”, 
que van sortir al públic l’any 1861, eren d’un format molt 
senzill, amb 16 pàgines lligades amb un fil i estaven editats 
en castellà. En el seu contingut s’hi detallaven les festes 
majors, les fires i els dies de mercat de Catalunya. També hi 
havia un judici de l’any anterior i una pàgina per cada mes 
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on es detallaven els sants i les festes religioses de cada dia 
i els horaris de la sortida i la posta del sol i de la lluna.  

Per altra banda, tenim que el “Calendari del Pagés” és 
de la mateixa època, 1861-1862, era editat per l’associació 
dels amos pagesos, i conservava el mateix format que l’altre, 
però amb 80 pàgines, i era més atrevit ja que tot ell estava 
editat en català (català d’abans de la normativa de Pompeu 
Fabra), amb molta informació i amb recomanacions a seguir 
per part dels pagesos i la seva portada, estava presidida 
per un sant Isidre en actitud de pregària mentre al fons dos 
bous anaven llaurant el camp guiats per un àngel. Aquests 
calendaris tenen imprès a la portada el següent escrit 
“Revisado por la autoridad eclesiàstica”. 

 El calendari actual dels “Pagesos”, ha canviat en alguns 
aspectes. Les mides s’han ampliat en un format més modern 
i s’han ampliat les informacions dels mercats setmanals, les 
fires i les festes majors de Catalunya i també s’hi troben els 
eclipsis previstos per aquell any, tant els que seran visibles 
des de Catalunya com els que no ho seran, i la pàgina 
dedicada a cada mes està encapçalada per un dibuix del 
dibuixant Opisso amb les característiques del més. També 
hi inclou una guia pràctica mensual per al camp, l’horta, els 
arbres, la jardineria, l’avicultura i la ramaderia. Així mateix, 
porta un anunci adient a l’última pàgina que dona suport a 
l’edició del calendari. Tot això estava imprès dins un format 
que, de les 24 pàgines de l’any 1975, va passar a les 52 
pàgines de l’últim calendari editat, el de l’any 2022.

Joan Lluís Sivill i Vergès 
Col·laborador al programa dels 
Tres Tombs des de l’any 1995

Bibliografia: 
(calendari de llegendes, costums i festes 
tradicionals catalanes) Aureli Capmany.
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CARRUATGES
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Aquesta Festa dels Tres Tombs de 
l’any 2023 estem de doble celebració. 
D’una banda, ens hem de felicitar 
tots plegats per la consolidació de la 
recuperació de la normalitat, ja iniciada 
l’any passat, en els actes dedicats al 
nostre patró, sant Antoni Abat, després 
del forçós i dolorós parèntesi motivat per 
la ja (esperem) superada pandèmia de 
la Covid-19. De l’altra, i amb un retard 
sobre les previsions inicials, fruit, en 
part, per aquest mateix motiu, aquest 
any 2023 estrenem el que desitgem 
que sigui, a partir d’ara, un símbol més 
de la Festa Major d’Hivern: el Porquet 
de Sant Antoni.

Potser ja n’heu sentit a parlar, 
però aprofitarem aquesta tribuna que 
generosament ens ofereix l’Associació 
dels Tres Tombs per a donar a conèixer 
l’entitat que l’impulsa i les nostra 
finalitat.

L’Associació El Porquet de Sant 
Antoni és una entitat fundada el 2019 
per un grup de persones de Vilanova i la 
Geltrú que té com a objectiu, en termes 
generals, la conservació i la difusió 
de la cultura popular i festiva del foc i, 
més concretament, la construcció, el 

Benvingut, 
Porquet de 

Sant Antoni!
Associació «El Porquet de Sant Antoni»
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manteniment i la conservació de la figura 
de foc anomenada El Porquet de Sant 
Antoni.

La construcció d’aquesta figura 
respon a la voluntat de disposar d’un 
element festiu representatiu del copatró 
de Vilanova i la Geltrú, ja que entre el 
bestiari de la ciutat es trobava a falta un 
element que remeti a la figura de sant 
Antoni i un dels seus trets característics: 
el porquet que l’acompanya en la majoria 
de les representacions de la seva imatge.

Un cop es disposi de la figura, la 
voluntat de l’entitat és participar en el cicle 
festiu de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
especialment en els actes relacionats 
amb la festivitat de Sant Antoni (la 
cercavila protocol·lària en honor al sant 
i el correfoc). Igualment, es preveu 
participar al correfoc de Festa Major en 
honor a la Mare de Déu de les Neus i en 
tots aquells actes (cercaviles de protocol, 
correfocs, fires, mercats, exposicions...), 
ja sigui dins o fora de la pròpia ciutat, a 
què l’entitat sigui convidada.
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Així, el nou element festiu vol, entre 
altres, difondre i preservar la cultura 
popular, tant des del punt de vista 
local com del conjunt de Catalunya, a 
partir d’elements festius que apropin la 
ciutadania a les tradicions, cultes i valors 
que configuren els trets identitaris de la 
nostra societat. Des d’aquest punt de 
vista, la nostra associació ha de permetre 
aprofundir més en la cohesió social del 
municipi. Es pretén, doncs, apropar 
de manera activa la cultura popular i 
tradicional a totes les persones, visquin 
o no a la ciutat, al marge del seu origen 
sociocultural o geogràfic, tot convidant-
los a participar en els actes previstos 
a fi de reforçar el sentiment d’identitat i 
pertinença de la conciutadania.

Per a la creació del projecte s’ha 
dissenyat un porc en posició agressiva, 
d’atac, i realista, decisió justificada per la 
protecció del sant com ens fa referència 
la llegenda. Es tracta d’una figura 
dissenyada per a ser ballada per un únic 
portador, i comptarà amb punts de foc a la 
boca i la cua. El seu constructor ha estat 
en Jordi Arnau Espuga, un jove artesà de 
les Borges Blanques que des de 2013 
s’ha dedicat a fer gegants i capgrossos 
per diferents indrets i poblacions del 
principat de Catalunya i la Catalunya 

Nord. Una simple ullada a les seves 
creacions us permetrà adonar-vos del 
grau de detall i realisme que hi plasma.

La figura del Porquet de Sant Antoni 
anirà acompanyat pel so tradicional 
de quatre tabals de setze polsades 
de fusta i corda, construïts per un 
altre mestre artesà, en aquest cas per 
l’empresa Xixo Luthier, radicada a Sant 
Pere de Riudebitlles, un dels principals 
especialistes artesans en la construcció 
d’aquests instruments al nostre país 
i l’inici d’activitat del qual es remunta a 
1985.

Podeu trobar més informació sobre 
nosaltres a la nostra pàgina web i als 
perfils que tenim oberts a les principals 
socials.

Esperem que la nova figura, i el seu 
acompanyament musical, siguin del 
vostre gust i que esdevingui un nou 
element festiu popular de la nostra 
estimada celebració de la festa dels Tres 
Tombs. Per aquest motiu, us convidem a 
participar en tots els actes que trobareu 
en aquest programa i, si ens permeteu 
dir-ho, en aquells on estigui present la 
nostra figura.

Llarga vida a la Festa dels Tres Tombs! 

Llarga vida al Porquet de Sant Antoni!
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PREMIS I PARTICIPACIÓ

                   UNITATS CAVALLS 
    CAVALLS MUNTATS 93 93
    CARRUATGES 26 38
                                     CARROS 41 101
    TOTALS  232

PARTICIPACIÓ 2022

CALÇATS CARBONELL

CANSALADERIA CAL TERES

CAVES JAUME SERRA

COLUCCI

CHACON JOGUINES

IREAN

LA ROSA

LOCAL SOCIAL LA MASIA D’EN FREDERIC

MERCERIA CRISMER

MERCERIA JUANI

PASTISSERIA LA CREM

PASTISSERIA LA MERCÈ

BOTIGUES QUE HAN COL·LABORAT  

A LA “TÓMBOLA DE TRAGINER” 2022

EN EL MARC DE LA FESTA DEL CAVALL

A TOTS ELLS MOLTES GRÀCIES

PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

  
  In Memorial Salvador Cendra:  ALBERT SOLER 
  In Memorial Albert Salvany:   MANEL SENDRA

PREMIS 2022

COL·LABORACIÓ



CARROS
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Enguany hem pogut tornat a fer el 3 er Concurs de Punt de llibre que s’avia aturat per la Covid-19 .

“Dibuixa el punt de Llibre dels Tres Tombs 2023”.  que juntament amb  l’IMET realitzen els infants de 
la nostra vila que cursen el cicle mitjà d’educació primària (3er i 4t de primària)

  Com vàrem fer el últim any 2019 el punt de re-
collida va ser l’estand de l’associació a la Fira de 
Novembre a la plaça Soler i Carbonell i a la Masia 
d’en Frederic

Enguany la participació ha sigut de un total de 
154  del quals el jurat  conformat per la sra Mercè 
Mateo, regidora d’educació de Vilanova i la Geltrú, el 
senyor Albert Soler Mayné, president de l’Associació 
dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú i la sra. Te-
resa Sanahuja Sanahuja, secretària de l’Associació 
dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú van escollir 
els guanyadors .  

Per últim volem felicitar a la guanyadora d’en-
guany que ha volgut compartir el premi en fer els 
Tres Tombs dal d’un carruatge amb les seves com-
panyes. Així dons, podrem veure desfilar a les tres 
guanyadores el dia 17 pels carrers de la Vila.

3r CONCURS DE DIBUIX
DIBUIXA EL PUNT DE LLIBRE 
DELS TRES TOMBS 2023

Com hem dit estem molt contents de la participació 
dels alumnes de Vilanova i els encoratgem per tal 
de seguir participant en properes edicions2n Premi: 

RITA MAURICI ESTEVEZ. 
Escola COSSETÀNIA.

3n Premi: 
ANA LUISA ALMEIDA ARIANO. 
Escola LES TERESAS.

1r Premi: IRENE JORDÁN FERNÁNDEZ. Escola CANIGÓ.
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LA FESTA DEL CAVALL

2022
La Festa del cavall és una celebració que 

cada setembre l’Associació dels Tres Tombs 
de Vilanova organitzem que ha anat variant el 
format amb el pas del temps, s’hi ha celebrats 
concursos Morfològics, recreacions teatrals i 
històriques entorn del món del cavall, espectacles 
eqüestres, passejades pel passeig marítim, etc.

En aquesta darrera edició que el vàrem 
celebrar el dia 18 de setembre, la Festa del Cavall 
torna a organitzar-se a la masia d’en frederic on 
hem volgut que el centre d’interès aquest any i 
en les edicions següents sigui el cavall.

Durant tot el diumenge la canalla i no tant 
canalla van poder gaudir de passejades en poni 
a càrrec de l’Hípica Rosper i de passejades en 
carro de pagès a càrrec de l’associació com 
també vam veure un concurs de manejabilitat de 
carros de pagès amb un cavall en el qual hi va 
haver nou participants.

A continuació vàrem poder observar una 
exhibició de diferents tipus de carruatges ,on 
durant cinc minuts cada carruatge abillat amb les 
seves millors gales van poder lluir l’estil del cavall 
de diferents races i la diversitat de carruatges, 
tots ells explicats de forma magistral pel Xavier 
Mestres.

Per tancar la Festa del Cavall 2022 vam tenir 
l’acte central, el que dona tret de sortida a l’edició 
dels Tres Tombs 2023. A les 13:00 h a la sala 
d’actes de la masia d’en frederic es va realitzar 
el sorteig de l’equip de bandera dels tres tombs 
2023 on va sortir escollida com a banderera 
l’Anna Pujadas.

Aquesta crònica és un petit reflex del qual va 
ser la Festa del cavall 2022.

Esperem que aquest dia l’hàgiu viscut en 
primera persona, si no a estat així us animem 
a participar i gaudir de la pròxima edició que se 
celebrarà a mitjans de setembre. Amb la que 
la junta de l’Associació dels Tres Tombs ja ha 
començat a treballar i pensar que s’hi oferirà.
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Gran Abat miraculós, 
en les lluites esforçat: 
protegiu nostra Ciutat, 
Sant Antoni gloriós. 

De Jesús enamorat 
entre els pobres indigents 
repartíreu vostres béns,  
i cercant la soledat 
del desert, amb cor joiós, 
féreu vot de castedat: etc. 

El dimoni us ha temptat 
amb mil formes diferents. 
Folles fembres i serpents 
vostre cor han assetjat; 
però Vós, victoriós, 
del maligne heu triomfat: etc. 

Mal ferit haveu quedat 
d’un combat tant foll i fort, 
mes, veient vostre comport, 
fins la mort ha reculat, 
i Jesús, tot amorós, 
vostres nafres ha curat: etc. 

Molts convents haveu fundat 
per les terres d’Orient. 
Tants miracles aneu fent, 
que l’heretge és astorat. 
Constantí el Gran, pietós, 
us donava sa amistat: etc. 

Vilanova us ha instaurat 
Sant Patró, ja abans que fos. 
D’una ermita en el redós, 
temps ha que éreu venerat. 
D’allí estant, molt generós, 
féreu créixer el veïnat: etc. 

En nou temple col·locat, 
erigit al mateix lloc, 
presidint el tripijoc 
de la vida, heu perdurat, 
dalt del pòrtic grandiós 
fermament encimbellat: etc. 

Sota vostre, oh sant Abat,  
van passant nostres prohoms, 
i els corsers, fent els Tres Tombs, 
us saluden de bon grat, 
mentre, amb rostre bondadós, 
beneïu tot ésser nat: etc. 

Vostra fama i santedat 
amb els segles han crescut. 
Qui us invoca, rep ajut 
en sa greu necessitat. 
Qui, caient, confia en Vós, 
és de dany alliberat: etc. 

Puig que sou tant valerós, 
contra tota malvestat 
protegiu nostra Ciutat, 
Sant Antoni gloriós. 

 GOIGS  EN  LLAOR  DE  SANT  ANTONI  ABAT 
 PATRÓ  DE  L’ ESGLÉSIA  ARXIPRESTAL  DE  VILANOVA  I  LA  GELTRÚ 
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      BANDERA  2023 
ABANDERADA:    ANNA PUJADAS I MERCADÉ 
CORDONERA:     CRISTINA RIBET I HUGUET  
CORDONERA:     ELISABET ALBET I MAYNÉ  
CAPITANA BANDERA:  ANTÒNIA IBÁÑEZ I FERRER 

Col·lecció “GOGISTES PENEDESENCS”, número  488  
Text dels goigs: J. A. Ricart i Forment 
Dibuix imatge:  Jordi Santacana 
Coordinació: Esteve Sivill i Vergés  i  Antoni Sagarra i Mas  

Impremta PADISGRAF – Vilanova i la Geltrú, gener de 2023  
Edició de 600 exemplars, paper Conqueror Verjurat blanc natural de 160   g 

EL  CARRO  DE  TORN 
El carro de tres bocois, anomenat carro de torn, s’utilitzava per transportar bocois de vi a 
llargues distàncies en la dècada del 1940. Cada bocoi porta cinc càrregues que corresponen a 
sis-cents litres cada un. Aquests, anaven penjats, sense fons, amb dues cadenes tensades per 
mitjà d’un torn, corró o cilindre de fusta amb un eix de ferro i un engranatge amb un cap i un 
cadell que servia per carregar i descarregar. Aquest engranatge permetia pujar i baixar la 
càrrega, mitjançant les cadenes, afavorint el transport de grans pesos i evitant l’esforç humà. 
Aquest carro no era corrent veure’l pel carrer. Se’n veien sovint d’un o de dos bocois, però no 
era habitual veure’n de tres bocois. 

Fa uns anys Albert Soler es va proposar la realització de quatre carros, corresponents a un, 
dos, tres i quatre bocois respectivament. En el dia d’avui presenta el carro de tres bocois. És el 
darrer d’aquesta col·lecció. Hi ha estat treballant moltes hores perquè pugui participar en la 
desfilada dels Tres Tombs d’enguany. 

 FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT 
       TRES TOMBS 2023 

       VILANOVA I LA GELTRÚ 
 Record de l’Ofici Solemne celebrat a l’església arxiprestal de Sant Antoni Abat, el dia 17 de gener 

TRES TOMBS 2023 

Festa Major d’hivern 
de Vilanova i la Geltrú 
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Vilanova i la Geltrú té una virtut i és que hi hagi un vilanoví que 
ha restaurat una col·lecció de carros de bocois.

Tot va començar amb unes rodes que se li van comprar al Joan 
Domingo, aquestes eren molt altes i reforçades. No se sabia per a 
quin tipus de carro eren i es van anar mirant tots els carros grans 
de l’Associació dels Tres Tombs, quan es va deduir que eren rodes 
de carro de bocois. D’aquella roda es va començar a fer el carro de 
quatre bocois, després el de dos, seguidament es va restaurar el d’un 
bocoi i actualment s’ha construït el de tres.

Durant aquest darrer any s’ha dut a terme la restauració total del 
carro de tres bocois. Aquest es dedica a transportar bocois de vi en 
trajectes de llarga durada i per això té una gran envergadura, està 
reforçat amb rodes esbrocalades en molt bones condicions, amb una 
llargada de 6 metres, fet amb fusta tropical, folrada amb passamans 
de ferro i acompanyat d’una petita vela per cobrir el carreter 
d’algunes pluges durant aquells trajectes.

La feina fou dirigida per l’Albert Soler, un jove fuster de la ciutat 
i a hores d’ara el president de l’Associació dels Tres Tombs qui, per 
afició, ha realitzat la restauració de diversos carros de la ciutat i fins 
i tot n’ha construït de nous.

Perquè en un carro hi llueixi una part molt important és que estigui 
pintat, la gràcia d’aquesta pintura són les decoracions, que coneixem 

com a filets. L’art de filetejar un carro és molt complexa, aquí a la 
ciutat tenim un gran especialista, en Joan Reventós, més conegut 
com a Joan de carro, que per la seva afició hi han passat gran part de 
les restauracions i construccions de la ciutat.

Aquí també entra un ferrer que també té importància en aquesta 
restauració, en aquest cas la ferreria Tomàs i Muñoz, que s’ha 
encarregat de tots els passamans que porta el carro com també els 
pinyons per poder pujar els bocois i la màquina que s’ha hagut de 
construir nova. Aquest carro porta vela, ja que com hem mencionat 
abans feia llargs trajectes i els que feien trajectes curts no portaven 
vela. Específicament per aquest carro hem tornat a necessitar un antic 
ofici perdut, en aquest cas a en Josep Sans, que per la seva professió 
s’ha dedicat a la confecció de la vela que cobrirà al carro i per una 
altra banda tenim el Joan Sans, que per la seva afició i experiència 
s’ha encarregat de realitzar totes les parts de cuir del carro. Cal dir 
que tot aquest procés ha durat 8 mesos de feina contínua.

Finalment, després de deu anys amb la construcció d’aquest carro, 
que passarà a formar part d’una col·lecció de quatre carros de bocois 
finalment completa, per qui vulgui veure en viu i en directe aquesta 
col·lecció haurà de sortir al carrer el 17 de gener perquè aquests 
sortiran a lluir-se durant els Tres Tombs 2023.

El carro de Tres  Bocois
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S  05/01/2022 Es participa a la Cavalcada dels Reis Mags de Vilanova i la Geltrú amb 12 troncs de cavalls

 Del 15- al 17 de gener   ELS TRES TOMBS Festa Major d’hivern de Vilanova i la Geltrú
 16/01/2022 Es participa als Tres Tombs de Martorell
 17/01/2022 Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú Festa Major d’hivern
 22/01/2022 Es participa als Tres Tombs de Barcelona
 23/01/2022 Es participa als Tres Tombs de Igualada
 30/01/2022 Es participa als Tres Tombs de Calafell
 13/02/2022 Es participa als Tres Tombs de Sant Joan Despí
 06/03/2022 Es participa als Tres Tombs de Reus
 13/03/2022 Es participa als Tres Tombs de Esplugues de Llobregat
 20/03/2022 Es participa als Tres Tombs de La Bisbal del Penedès
 27/03/2022 Es participa als Tres Tombs de Castellbisbal
 03/04/2022 Es participa als Tres Tombs de Anglesola
 01/05/2022 Es participa als Tres Tombs de Rubi
 08/05/2022 Es participa a la XXV Trobada Nacional dels Tres Tombs a Igualada
 15/05/2022 Es participa als Tres Tombs de El Prat de Llobregat
 29/05/2022 ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS
 12/06/2022 Es participa als Tres Tombs de Sant Llorenç d’Hortons
 11/09/2022 Es participa als Tres Tombs de Sant Sadurní d’Anoia
 18/09/2022 Festa del Cavall a la Masia d’en Frederic
 18/09/2022   Sorteig de Abanderat/ada 2023 i Dinar de voluntaris
 09/10/2022 Es participa a l’Arts i Natura Festival 2022 amb 2 carros dins la Masia d’en Cabanyes
 08/10/2022 Excursió a la Fira de Puigcerdà
 8-9-10/11/2022  Es participa a la FIRA DE NOVEMBRE al recinte Firal Plaça Soler i Carbonell amb un
  Estand,  amb 4 carros demostració
 19/11/2022  Participació Escola Volerany Vilanova i la Geltrú
 26/11/2022  Es participa a la Masia Torre en Guer
 01/12/2022 Entrega de Premis del concurs de dibuix infantil del punt de llibre 2023
 28/12/2022 Presentació del Cartell i Programa dels Tres Tombs 2023 

L’Associació dels Tres Tombs agraeix públicament la col·labo-
ració dels anunciants que han fet possible l’edició del present 
programa d’actes. També, a tots ells simpatitzants que fan la 
realitat la celebració dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú.

S’agraeix a tots els voluntaris per la seva col·laboració en l’or-
ganització de la desfilada dels Tres Tombs.

L’Associació es reserva el dret a modificar o suspendre qual-
sevol dels actes anunciats, comunicant-ho oportunament 
pels mitjans d’informació comarcal.

Per al dinar de cloenda cal apuntar-se abans del dia 20 de 
gener, per correu electrònic, via telefònica o WhatsApp al 
650331437 o al 625094160.

Per un major èxit dels Tres Tombs, l’Associació organitzado-
ra espera que tots els assistents compliran les instruccions 
que, per la bona marxa de la cavalcada, els seran donades pels 
arrengladors.

Es requerirà a tots els participants de la desfilada dels Tres 
Tombs a identificar-se degudament amb el nombre de dorsals 
que se’ls lliura i portar-lo en un lloc visible, tant en la cavalca-
da com en la recollida de premis.

Els danys propis de cada participant en l’acte no estan coberts 
per cap assegurança de l’Associació.

Tothom que estigui interessat a obtenir el cartell oficial pro-
motor de la Festa dels Tres Tombs que s’ha editat enguany 
(gentilesa de Gràfiques Ferpala, s.l), pot passar per l’oficina 
municipal de Turisme de Ribes Roges o pel Punt d’Informació 
Turística de la plaça de la Vila.

Cartell i Portada : Gentilesa de Joan Nadal

Coordinació de textos: Jacqueline Soler i Albert Soler.

Correcció de textos: Jacqueline Soler.

Disseny i impressió: Gràfiques Ferpala, s.l. 
Av. Eduard Toldrà, 111.

Dipòsit Legal: B-42.395-2012.
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Bar Restaurant

Especialitat en carns a la brasa i calçotades,
així com plats elaborats segons temporada.

Preparem tot tipus de menú tancat per grups.

Disposem de gran terrassa.

Masia D’EN FREDERIC 

C. Camí ral, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú

Telf.: 625 094 160


