Organitzen:

Hi col·laboren:

Festa dels Tres Tombs 2020

Sr. Xavi Paz

Alcalde de Molins de Rei
La festa de Sant Antoni, els Tres Tombs, és una festa que, any rere any,
omple els nostres carrers de locals i visitants, i ens fa sentir-nos orgullosos
de Molins de Rei. Orgullosos perquè seguim transformant Molins de Rei,
no tan sols urbanísticament, sinó també en allò que en el segle XXI són
interessos, inquietuds i compromisos que hom pot anomenar “nous”: des
de la lluita contra el canvi climàtic fins al benestar animal. Són reptes de la
societat actual.
Amb els Tres Tombs, cada any celebrem una festa que forma part de la
nostra tradició, de la nostra identitat de molinencs i alhora una festa que ha
de respectar aquestes noves sensibilitats.
Gaudirem de la festa des de l’estima i el respecte. Gaudirem d’una tradició
que segueix sent la mateixa festa d’origen mil·lenari i, a la vegada, cita
assenyalada en el nostre calendari. No és gens fàcil aconseguir que una
tradició com aquesta sobrevisqui en el temps, perquè els anys passen i
l’evolució és innegable. Per aquest motiu, hem de cuidar, respectar i celebrar
que l’esperit d’aquesta festa segueixi intacte.
Perquè la cultura popular de Molins de Rei és així: tradició, però també
evolució. Som el resultat del que ens han ensenyat els nostres avis i
les nostres avies, però també som el que expliquem als nostres fills.
Coneixement i reconeixement dels nostres orígens als nostres carrers per
un dia. Us convido a formar-ne part.
Xavi Paz
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Sra. Ainoa García

Regidora de Cultura

Parlar dels Tres Tombs és també parlar de Molins de Rei. Aquesta vila
celebrarà un any més una festa que forma part de la nostra identitat. Una
tradició que no s’entén sense els nostres animals, els autèntics protagonistes
d’aquesta cita, i sense la seva complicitat amb els més petits, que esperen
veure passejar els seus amics pels carrers de Molins de Rei. Per això, a la
nostra vila gaudirem de la festa, però sempre preservant el benestar de tots
els animals.
La influència del Tres Tombs ha estat un model inspirador per a altres àmbits,
com el de l’agricultura i la ramaderia. De fet, som on som gràcies a aquesta
activitat agrícola meravellosa que escriu la seva història al camp per després
gaudir del final a les ciutats.
Molins de Rei és una vila amb unes arrels rurals que encara avui dia són
presents entre els ciutadans i les ciutadanes de Molins de Rei: des del camp
agrari de la llera del Llobregat fins al nostre trosset de Collserola. Les noves
generacions porten aquestes arrels de forma quasi bé innata, gràcies als
més grans, que s’han encarregat de regar-les, any rere any, amb les seves
històries i experiències, però també gràcies a la seva dedicació a fer avançar
la nostra vila preservant els nostres espais rurals.
Us convidem a gaudir d’aquesta cita, la mateixa que ens fa retrobar-nos
amb el nostre passat, que no vam conèixer, però sí que portem intrínsec.
Ainoa García
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Associació dels Tres Tombs
de Molins de Rei
RETROBEM-NOS A LA FESTA!
Amics, aquest any ho hem tornat a fer! Amb la il·lusió que ens caracteritza, tornarem a treure els carros
al carrer, tot fent festa des de ben d’hora al matí. Primer, com de costum, amb alguns de vosaltres ens
retrobarem per esmorzar, allà a la plaça de la Llibertat; un àpat d’aquells que s’esperen any rere any, amb
les botifarres, el bon porró i un bon tros de coca!
Després, veureu com ens preparem per tan especial diada, engalanant els cavalls, enganxant els carros,
veient l’alegria amb què els nens i les nenes hi pugen per descobrir com era viatjar ja fa molts anys. I
sortiran els banderers, que enguany són reconeguts més enllà del Llobregat: són “els de l’halterofília”, sí,
aquests esportistes que cada dia omplen els nostres diaris amb medalles i reconeixements. Encapçalaran
la passada, tot escortant el Carro del Sant, des d’on sant Antoni, un dels patrons dels animals, ens recorda
les arrels mil·lenàries d’aquesta festa, que s’endinsen en un passat quan els èquids eren inseparables
companys de feines, fatigues i emocions de les nostres famílies. Tan importants eren (i són) per a
nosaltres que any rere any s’encomana la seva protecció.
Tot fent voltes per la vila, passarem per l’església, on el mossèn beneirà els carruatges i les mascotes que
s’hi vulguin apropar. No oblideu, ja que hi sou, de passar-vos a col·laborar amb nosaltres, no solament
amb l’esmorzar, sinó també comprant els tortells de sant Antoni, que són típics d’aquestes dates tan
assenyales, així com els números del Carro del Rebost, que si bé és ple de menjar, cada número ens ajuda
a seguir fent festa, tradició i cultura a Molins de Rei.
Molts creuen que la festa, un cop els carros marxen, ja s’ha acabat, però hem acabar d’arrodonir la diada
amb el Ball dels Tres Tombs, allà al Foment Cultural i Artístic, institució i indret que és part de la història
de tots els molinencs... Una festa nostra, en llocs ben nostres, com són els carrers del poble o el Foment.
Així doncs, els Tres Tombs de Molins de Rei, que són part de la nostra història passada, present i futura,
us esperen. Estem segurs que no us els perdreu!

Molinencs, retrobem-nos novament a la festa dels Tres Tombs!
Us hi esperem!

Junta de l’Associació dels Tres Tombs de Molins de Rei
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Sant Antoni Abat
a Molins de Rei
Mn. Vicenç Guinot

Rector de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel
Diuen les Notes del senyor Enric Madorell que pels Tres Tombs hi havia “dos oficis sagrats, amb sermó i
a tota orquestra” i és que la devoció dels molinencs pel sant era gran i coneguda, tant que els orígens de
la festa de Sant Antoni Abat a Molins de Rei es perden en el temps, tal com ja advertí fa anys l’historiador
local Josep Maria Jordà en el seu llibre sobre la nostra parròquia. A la parròquia de Molins de Rei, fins i tot
hi tenim un altar del gremi dels traginers, dedicat a sant Antoni, inaugurat l’any 1953!
Així doncs, Molins de Rei fa segles que ret homenatge a un sant que fou el fundador del moviment
eremític, ja que va viure com a ermità des de ben jove al Baix Egipte. D’ell s’explica que era un home bo
que, tot vivint en soledat, oferia la seva vida a Déu i als altres. Tant és així que se’l representa amb una truja
al costat que, segons diuen, l’acompanyava sempre en agraïment per curar el seu garrí. I així, per aquesta
bondat amb les bestioles i, potser també per la dura vida que va portar, se’l considera patró dels animals
de peu rodó i, per extensió, de les mascotes, que tant estimem avui dia, així com de tots els traginers, que
feien vida amb mules, cavalls i ases.
Deia el cardenal Newman que sant Antoni era molt entusiasta, tant que va inspirar amb la seva senzillesa i
amor moltes persones que el van seguir en la seva cerca de Déu, allà a les coves del desert. I, precisament,
aquest amor no solament cap als homes sinó també cap a la Creació és el que el portava a beneir els
animals i les plantes, que ens permeten conèixer més a prop Déu, el seu Creador. Pels Tres Tombs, moltes
persones solen acostar-se a l’església perquè els seus amics de quatre potes siguin beneïts, i ho fan amb
la convicció que sant Antoni ens ajudarà a tots a estimar-nos millor entre nosaltres i el món que ens
envolta. Fem-ho novament aquest 2020.
El papa Francesc ens crida a tenir cura de la Casa Comuna, ja que només hi ha una Terra i no en som els
amos ni senyors, sinó que és la nostra llar i la de les generacions futures. Així, tot cuidant i estimant les
persones i els animals podem crear un món millor, avui i ara. Per fer-ho, un bon començament pot ser
assistint als Tres Tombs, acostant-se a la parròquia a ser beneïts, tot demanant al sant tenir un bon any
amb la nostra família i el nostre entorn, del qual els animals en són una part essencial.

Encomanem la festa a sant Antoni i a sant Miquel. Que tingueu uns bons Tres Tombs!
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Els Banderers
d’enguany
HALTEROFILIA MOLINS
En el 1962 un jovencísimo despierto e intrépido
Joan Santamans estaba interesado en el mundo
de las pesas, poco a poco y a base de investigar
e indagar sobre el trabajo de cargas controladas
llamado Halterofilia fue conociendo a gente de
ese entorno, la cual le fueron iluminando en las
formas y en las diferentes dinámicas de entrenamientos de este nuevo y novedoso deporte, a la
vez que desconocido llamado halterofília.
entrenamiento para poder sacar y volver a llenar el
club ya que en aquella solo quedaba su hermano
Miguel Angel Soria.....

Santamans inició esta cruzada en el patio de su
casa con unos cuantos amigos y forjándose unas
pesas el mismo con las pocas nociones que tenía
de este nuevo invento y con un torno que tenia en
su trabajo.

Después de Santamans pasaron otros presidentes, Hermanos Perals, sr. Sanchez, sr. Porcel, Carlos quesada, Carlos Silva y jose Soria que es el de
la actualidad.

Allí empezaron a entrenar lo que ellos creían que
era el Halterofilia poco a poco empezaron hacer
competiciones dieron el club de alta en la Federación catalana de halterofilia.
Pero entonces se llamo: agrupación gimnástica
Molins “educación y descanso”...

Ya en la época de Porcel y con un levantador Mikel
Andreu reconvertido a entrenador volvían a tener
una gran actividad en la halterofilia Molinense,
sacando Atletas de primer nivel nacional tanto
fue el trabajo y el nivel que algunos de ellos como
Carlos Quesada, Roque o Juan Carlos Luis Silva
ingresaban en el centro de alto rendimiento para
deportistas de San Cugat del Vallès.

Ya en la época un joven llamado Miguel Andreu (el
mudo) destacaba por encima del resto de atletas
a nivel autonómico y nacional proclamándose varias veces campeón de España de aquella.

En el 1999 Juan Carlos Luis Silva que era el presidente decide dejar el cargo, por motivos laborales y de falta de apoyos municipales así como
los federativos... para que no se perdiera el club
entró don Jose Soria casado que era simplemente el padre de los hermanos Soria, los dos únicos
levantadores que quedaban en. la entidad....y
desde el 1999 a día de hoy es nuestro actual presidente. en ese 1999 se empieza un trabajo con
muchas ganas e ilusión pero a la vez inexperto
en el campo de la gestión y de la enseñanza del
Halterofilia ya que David Soria que en aquella era
un levantador de la entidad, se puso al frente de
la dirección técnica en el trabajo de captación y

Este crecimiento Y esta puesta en marcha del
club oficialmente daban paso a una nueva instalación en la parte trasera del patio de la Federación
obrera.
Allí este novedoso deporte atrajo a varios jóvenes
de la época los cuales estuvieron dando buenos
resultados y compitiendo a nivel autonómico y
nacional.
Ya en la época el club de Halterofilia Molins De Rei
organizaba el primer campeonato de Halterofilia
en la población, dentro del patio del colegio Alfonso XIII y dicha competición estuvo incluso retransmitida por la radio.
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Los siguientes años fueron años de mucho trabajo
sin resultados, de dar palos de ciego, con muchas
ganas pero a la vez ineficaz...... poco a poco y tras ir
formándonos investigando y ilusionándonos, empezamos a tener los primeros atletas como Juan
Miguel pedregosa el cual llegó a entrar al centro de
alto rendimiento de San Cugat.
Posteriormente empezamos A tener atletas más
jóvenes ya que nos dimos cuenta que teníamos
que empezar el trabajo de base en edades más
tempranas...... ese pensamiento y esa línea de trabajo que empezábamos ya nos dió los primeros
resultados con Gisela García Ismael García Aida
rayón Rubén Sánchez etc.
ya en el 2009 teníamos una representante en el
campeonato de Europa Sub 17 y en el 2010 teníamos 3 representantes En el campeonato del mundo sub-17 los hermanos García y el entrenador
DAVID Soria......

Por otro lado en el club a día de hoy seguimos trabajando y luchando por la base y el trabajo duro
hacia el alto rendimiento deportivo es tanto el nivel
del club que ya en nuestras instalaciones tenemos
a Kilian Gallart Halterofilia Pekes subcampeón de
Europa todo y tener solamente 15 años.
En la actualidad este año 2020 hemos tenido unos
resultados de 178 medallas entre campeonatos de
Cataluña España europeo y mundiales
Hemos ido subcampeones de la copa del rey de la
copa de la Reina y estamos entre los tres primeros
de España en todas las categorías por equipos y
edades.
Gracias al trabajo duro y en equipo de sus atletas,
su cuerpo técnico y su junta directiva, El club de
Halterofilia Molins De Rei a día de hoy es un referente a nivel nacional y tiene una de las mayores y
mejores canteras de España.

Nunca dejeis de soñar
Halterofilia Molins a tope

A día de hoy el club de Halterofilia Molins De Rei
tiene a Marcos Ruiz Velasco preparando su clasificación para los juegos olímpicos de Tokio 2020, A
biel Martín en la selección española en Madrid
Noelia caballero campeona de Europa en el 2016
en el Car de San Cugat y A otras tres jóvenes promesas como son David López Sergio Cano y Merce Mendoza dentro del centro de alto rendimiento.

David Soria
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Imatges de la Festa
dels Tres Tombs 2019
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Consells per
gaudir la Festa

Gent de casa
Tres Tombs 2019

PER GAUDIR PLENAMENT DE LA FESTA DELS TRES TOMBS, ÉS ACONSELLABLE
TENIR EN COMPTE EL SEGÜENT:
Per al públic

• Mantingueu una distància prudent entre cada
participant.

• En la zona de concentració, cal mantenir una
distància prudent respecte dels camions, animals i carros mentre es descarrega i s’enganxa.

• Si els animals no tenen un comportament segur, cal abandonar la passada tan aviat com
sigui possible.

• Cal demanar permís per tocar i acariciar els
animals.

• Si porteu infants, han d’anar acompanyats
d’adults.

• És recomanable controlar els infants durant la
passada, sobretot en la recollida de caramels.

• L’Associació dels Tres Tombs de Molins de Rei i
l’Ajuntament, no es fan responsables de qualsevol incident que puguin patir els participants,
entenent com a participants els integrants de
la passada, ja que ho fan a títol personal i voluntari.

Per als participants
• Per participar al cercavila cal inscriure’s al punt
d’atenció ubicat a la zona de l’esmorzar.
• Seguiu i respecteu en tot moment les
indicacions de l’Organització.

Amb seny i prudència, tots gaudirem d’una
gran festa.

• Tingueu un comportament responsable, amable i festiu, tant amb el públic com amb els animals que maneu.

Fotos de la revista cedides per: Sergi Gras,
Pere Soler, Mariano Puiggrós, Josep Maria Terol,
Alfred Bofill (Fotografia portada), Halterofilia Molins,
Família Sedó i ACOSU.

• Tingueu la màxima pulcritud possible amb
els animals i amb tots els estris que porteu
(vestimenta, carros, càrregues, etc.).

Ep, participa amb nosaltres!

Ens pots trobar a:

Penja les teves imatges de la Festa a la pàgina
del Facebook de l’Associació amb el hashtag
#3TombsMolins15 i les millors sortiran l’any
vinent a la revista!

Associació dels Tres Tombs
de Molins de Rei

NOTA: la participació a la pàgina del Facebook amb
imatges, vídeos i altres documents suposaran la cessió
dels drets sobre els mateixos.

trestombsmolins@gmail.com
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Carro “El Rebost
del Carreter
Tal com podem deduir pel seu nom, és un carro carregat de menges i articles diversos, col·locats en
forma de panera gegant, gràcies a la col·laboració de diferents comerços i empreses que fan possible
organitzar-ne un sorteig.
L’Associació dels Tres Tombs vol, des d’aquí, expressar el seu agraïment anticipat a tots els que omplen el
rebost i també a tots els ciutadans que, amb la compra de butlletes al preu d’1 euro, ajuden a fer la festa
més lluïda.

Gràcies a tots els
comerços col·laboradors
de Molins de Rei!
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Històries dels
Tres Tombs

Quan algun pagès tenia terres, però no cavalls, li encarregaven a en Biel on havia d’anar a buscar la
collita i a on havia de portar-la. Aquesta passió pels cavalls ens ve de família, ja que la seva mare també
es llevava molt d’hora per preparar-li el carro i donava de menjar als cavalls perquè, així, en Biel pogués
tenir-ho tot llest per marxar.

CAL BIEL DELS CARROS
Cal Biel dels Carros és el nom pel qual sempre ens han conegut a la carretera. El Biel (Gabriel Bellvé
Lleixá) i la tieta (Mercè Sedó Quintana) han passat tota la seva vida vivint a cal Biel dels Carros. Quan
entrem a casa, qualsevol racó seu ens recorda la celebració de Sant Antoni i els Tres Tombs pel gran
vincle que tenen amb els cavalls.

A casa sempre hem tingut el carro de trabuc, per anar a buscar graves al riu, el del vi, el dels fems, el
dels licors, el del bocoi, el de la vela… En Bofill li feia la majoria de carros que tenia. I en Miret li ferrava les
potes als cavalls. En Basté, de cal Vila, feia els guarniments dels cavalls. A cal vila encara ara tenen un
negoci de pells al carrer Major.

La celebració de Sant Antoni i els Tres Tombs ha estat molt present a Molins de Rei des de ja fa molts
anys i moltes famílies com la nostra s’han implicat en aquesta celebració.
Sempre que ens reunim a casa vora el foc, la tieta ens explica històries d’enyorança d’aquell temps,
quan es vivia la festa molt intensament. “A les set del matí del dia de Sant Antoni, la banda de músics
de l’exèrcit venia des de Barcelona i l’abanderat els anava a rebre a l’estació. Un cop tots junts, anaven
a casa de l’abanderat i esmorzaven coca de sant Antoni i moscatell. Llavors, anaven a fer una volta
pel poble. Més tard, tornaven a casa de l’abanderat i deixaven els instruments que duien per tornar a
sortir, aquest cop per menjar quelcom. Quan acabaven, començaven els Tres Tombs. I com a acte de
cloenda d’aquesta festa, tothom anava al ball que tenia lloc al Foment. La gent recorda la celebració
dels Tres Tombs com un dia molt maco, ple de nervis, però jo la recordo amb vergonya, ja que no sabia
ballar i ho passava molt malament. Aquell dia havia de demanar festa a la feina i en Germán es passava la nit pintant els cascos als cavalls i raspallant els cavalls. “Si els cavalls havien d’estrenar guarniments, s’esperava la data dels Tres Tombs per fer-ho”, ens explica la tieta.
A cal Biel dels Carros sempre ens hem dedicat als cavalls. Els pagesos de la zona venien a casa nostra
i ens portaven la seva collita de fruita. En Biel ho carregava tot al carro i marxava rumb al Born amb els
cavalls. En Biel confiava tant en els cavalls que, quan anaven camí del Born, posava el carro a les vies
del tramvia i dormia, perquè els cavalls ja sabien de sobres el camí. A Collblanc es despertava, perquè
havia de pagar el peatge que els carros havien de pagar per entrar a Barcelona.

Carro de Cal Biel dels carros

Sant Antoni Centenari de Cal Biel

En Biel es va dedicar tota la vida als cavalls, fins que va acabar la guerra i es va comprar un camió rus –
per transportar les collites–, que tenia un motor de benzina i ell el va canviar per un de Perkins dièsel.
A casa havíem arribat a tenir fins a set cavalls i en Germán s’encarregava d’ells. En Germán estava tan
entregat als cavalls que fins i tot dormia a l’estable amb ells, estirat sobre unes bales de palla, fins que la
tieta, la mestressa de la casa, cansada de patir, va dir-li que dormiria en una habitació de la casa.
A can Biel, casa nostra, hi ha una petita capella on encara ara es guarda el sant Antoni que sortia cada
any de casa per anar a l’església a beneir els animals. Des d’uns anys ençà, els nebots i els besnebots
dels tiets ens hem dedicat a seguir aquesta tradició familiar que tant ens agrada.
Anna Sedó Mota

Gabriel Bellvé Lleixa com a abanderat.

Carro de Cal Biel amb el Germán
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Imatges per a la
Història

Carro de caixes d’aviram de Sant Cugat del Vallès, 1999

ines
Carro de Feix

et, el Papiol,
de Cal Senyor

1999

99

Benedicció del 19

Carro de la bota

Francisco Barrué Peris i
per membres de la Comisenyora, guanyadors del porc l’any 1999. Acte
ssió
de lliurament del premi
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Carreta de la família Roca,

de Molins de Rei,

de Molins de Rei, 1999
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Imatges per a la
Història
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Vols Col·laborar a la Festa

Carro dels Tortells, 1994

COL·LABORA-HI
Esmorzar de carreters: 6 euros
Números del carro “El Rebost del Carreter”: 1 euro
Tortell de Sant Antoni: 8 euros
Comissió
de
D’esquerra Sant Antoni Abat,
1
a
Joan Planas dreta: Romà Catal 995
à, Josep G
, Elies Cru
alce
z, Casimir
Horta, Jesú ran, Josep Roca, Jo
sep Tort,
s Buscà, Jo
an Ripoll
i Jaume C

Entrada al ball: 7 euros
Punts de venda:
oma.

Estand dels Tres Tombs de la Fira de la Candelera
Estanc Margarit (Passeig Pi i Margall, 4-6)
Carnisseria Sadurní (Mercat de Molins de Rei, parada 19-20)

trestombsmolinsderei@hotmail.es
trestombsmolinsderei

e Roca i família,

Carro d’en Jaum

1997
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PROGRAMA D’ACTES

PROGRAMA D’ACTES

TRASLLAT DE LA BANDERA I CERCAVILA
AMB ELS GRALLERS DE TORRELLES

CERCAVILA AMB ELS GRALLERS
DE TORRELLES

DISSABTE 29 DE FEBRER

DIUMENGE 1 DE MARÇ

09.00 h
Recorregut pels carrers de la vila
Els portadors de la bandera aniran a buscar el Sr. Alcalde per anar plegats a l’esmorzar.

Esmorzar de carreters
El típic esmorzar popular es farà a la plaça de la llibertat

11.00 h
Concentració de carros i cavalleries a la plaça de la llibertat
i plaça de l’1 d’octubre
Genets i carreters es preparen per a la desfilada.

12.00 h
12.00 h
Recollida de la bandera al pati de Ca n’Ametller i lliurament als
banderers d’enguany.
Recorregut: sortida del Sindicat al carrer Foment, Passeig del Terraplè, carrer Miquel Tort,
carrer Rafael de Casanova, pl.de la Creu, carrer Major, pl. del Mercat, carrer Rafael de
Casanova, pl de la Creu, Pi i Margall, Felip de Canalies fins arribar al Club d’Halterofilia
Molins de Rei.

Portadors de la Bandera 2020
Aquest any, els banderers seran el Club de Halterofilia
de Molins de Rei
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Passada dels Tres Tombs
Desfilada pels carrers de la vila fins arribar a la plaça de l’eslgésia, on es durà a terme
la benedicció dels animals. (mirar recorregut a la pàg. 40)

18.00 h
Ball
A càrrec del Pentagrama duet, al Foment Cultural
i Artístic.

19.00 h
Entrada de la Bandera
A càrrec dels abanderats d’enguany.
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Records de la vida
a Molins de Rei

per invocar la protecció del sant” i seguidament fa
referència a unes “notes” que va deixar escrites el
senyor Enric Madorell i Claramunt, que fou fundador, l’any 1953, del museu de la vila de Molins
de Rei i director de l’empresa tèxtil de can Samaranch. Escriu el senyor Madorell: «Aquest dia de
sant Antoni, excepte les fàbriques, pot dir-se que
la vila estava de festa. Hi havia moltes cavalleries
i gremis relacionats: ferrers, basters, constructors
de carruatges, etc. Essent molt crescut el nombre
de carreters i tartaners que en aquesta diada, junt
amb llurs famílies, vestien de “gala”». Pel que segueix a continuació, a finals de la primera dècada
del segle passat hi havia dues colles que feien la
festa per separat, però amb una gran competència i, referint-se a la pujada, escriu: “Cada colla es
presentava fent demostracions de la potència dels
seus animals amb un carro dels grans, nou o repintat i decorat, ple a curull de bots plens de vi, tirat
per una ensinistrada cavalleria i dirigida pel propietari agençat amb brusa i tralla.

LA PUJADA DE L’ESGLÉSIA
I LA PUJADA DE LA FONT
La festa dels Tres Tombs, ja fa uns anys es va definir amb tres paraules: “festa, tradició i cultura”. De
festa, és obvi que ho és, perquè ja neix com a tal,
per celebrar i venerar el patró del gremi; l’aspecte cultural s’emmarca dins la cultura popular, que
és la que prové del poble i manté les tradicions,
i és amb la tradició on voldria estendre’m una
mica més per justificar el meu punt de vista, i el
de molta gent d’aquest poble, sobre per què hem
de defensar els aspectes més característics de la
nostra festa, sobretot, aquells que la fan única.

som els primers a fer-ho en tots els aspectes:
d’alimentació, sanitaris i de benestar en general.
Per tal que així sigui, hem aprovat recentment, a
través de la Federació Catalana del Tres Tombs,
un protocol de bones pràctiques que convindria
que us miréssiu per veure que la nostra voluntat
està al costat de fer les coses ben fetes i, per tant,
si a un cavall se li posen guarniments, és perquè
tiri del carro, amb tota la comoditat possible,
d’una càrrega que en la majoria dels casos és fictícia i porta amb comoditat, de la mateixa manera
com es fa amb un gos o amb altres animals quan
se’ls posa un arnés per tirar d’un trineu per fer
travesses, competir o fer rescats en determinats
accidents. També s’ensinistren coloms missatgers, ocells engabiats, hàmsters, etc. Res d’això
és maltractament i vosaltres ho sabeu, però aprofiteu qualsevol situació de debilitat a les institucions per, de manera poc ètica, explicant mitges
veritats o mentides directament, imposar les vostres postures. Segurament també ho veurem en
la propera Fira de la Candelera. Bé, podria seguir
amb més exemples, però aquí ho deixo.

Diu el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
en la definició de la paraula “tradició” que és la
‘transmissió oral de pares a fills de fets històrics,
de creences, de doctrines religioses, etc.’ i en l’accepció tercera diu: ‘costum que ha prevalgut de
generació en generació’. Doncs, això és la tradició
i en els Tres Tombs n’hi ha molta, de transmissió
d’avis a nets i de pares a fills, i els que avui estimem les tradicions les defensem amb el convenciment que d’aquesta manera homenatgem els
nostres avantpassats: intentant recordar i preservar els nostres orígens, respectant i cuidant
els animals i restaurant i mantenint carros, eines
i guarniments tal com ens han estat transferits a
través de la tradició. Perquè, com diu la cançó:
“Qui perd els orígens perd la identitat”.
Voldria posar el meu granet de sorra per des d’aquí
reivindicar la recuperació de la pujada de l’Ésglésia (antigament s’hi pujava per la de la font) en els
Tres Tombs de Molins de Rei, escatimada als molinencs fa un parell o tres d’anys per unes reivindicacions absurdes i malicioses d’un molinenc que
mobilitza un reduït grup de persones d’arreu, que
s’han autoanomenant defensors dels drets dels
animals, als quals equiparen als éssers humans.
Això no es així, companys. Els cavalls són animals
que es mereixen ser cuidats com a tals i nosaltres

Voldria acabar aquesta reivindicació posant uns
exemples del que són els Tres Tombs: el primer
es refereix a la singularitat d’algun d’ells que no
qüestiona ningú i el segon està relacionat directament amb la pèrdua d’aquesta singularitat de la
nostra passada, que ja es vivia amb força rivalitat
en el passat.
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A la ciutat de Valls se celebren els Tres Tombs més
importants de l’Alt Camp i de tota la província.
Transcorren majoritàriament pels carrers estrets
del barri antic i el seu senyal d’identitat és la ziga-zaga que es produeix en la baixada de la plaça
del Blat. Tothom l’espera i la gent s’hi aplega des
d’hores abans. Ningú a Valls es planteja eliminar
aquest punt del recorregut, tot i tenir alguna dificultat, especialment per als carros amb més volum, perquè perdria la seva identitat.
El segon exemple parla de casa nostra. Intentava
trobar algun escrit del segle passat que fes referència a la pujada, en aquest cas, la de la font,
que era la que es pujava en l’època. El vaig trobar
en el llibre de l’historiador local Josep Maria Jordà
dedicat a la parròquia de Sant Miquel. En el capítol
on parla de les festes tradicionals es refereix a la
de Sant Antoni Abat d’aquesta manera: “En aquesta població, amb arrels profundament agrícoles i
amb gran nombre d’espècies de bestiar, la festa
de Sant Antoni s’ha celebrat al llarg dels anys amb
gran devoció i força particularitat. La fe de la gent
va fer que any rere any s’organitzés la benedicció

Una esperada demostració de potència animal era
aturar el carruatge a mitja pendent de l’escarpada
“Pujada de la font”. Amb un xiulet de l’amo, els animals paraven en sec, sense donar un pas enrere,
i l’expectació era per si podria tornar a arrencar
pendent amunt amb el pes de la càrrega. Amb un
segon xiulet del “xic de cal Berro”, les cavalleries
tornaven a posar-se en marxa en plena pujada, entre aplaudiments i alegria de picarols dels animals
en llurs guarniments xirois, plomers, tapissos, que
en la competència tot era abundant”.
Com heu pogut llegir, la pujada de l’església o la de
la font fa més de cent anys ja servia per competir
entre les colles, de la mateixa manera que ho feien
fins fa tres anys les actuals, però entre els uns i els
altres ens ho hem carregat. Jo reivindico poder recuperar la pujada de l’església en els Tres Tombs
de Molins de Rei, per tradició i per ser un senyal
d’identitat de fa més de cent anys.

VISCA ELS TRES TOMBS DE MOLINS DE REI!!!!!!!

Josep Maria Terol i Marco
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La Festa dels
Tres Tombs per a tothom
ACOSU ASSOCIACIÓ COMARCAL PRODISCAPACITATS
DEL BAIX LLOBREGAT
El diumenge 24 de febrer, una part representativa del Taller i Habitatges Alba van poder gaudir de la
festa dels Tres Tombs en primera persona. Aquest fet va ser gràcies al Xavier, per oferir-nos aquesta
possibilitat. Quan ho vam proposar als usuaris dels serveis, molts van ser els que van voler apuntar-s’hi,
però el nombre de persones al carruatge era limitat i se’n va haver de fer una selecció. Onze persones
van ser les escollides. Va arribar el gran dia i tots van anar al punt de trobada on ens esperaven, i vam
iniciar una llarga passejada pels carrers de la vila tot gaudint des d’un altre punt de vista del gran dia.
L’activitat va ser valorada molt positivament per tothom, ja que es van sentir protagonistes de la festa i part activa. Alguns d’ells van recordar etapes anteriors de la seva vida quan hi participaven amb els
seus pares; d’altres, amants dels cavalls, la van poder viure de molt a prop. Per a nosaltres és molt
important portar a terme activitats en les quals conceptes com la inclusió i la normalització van de la mà.
Només ens queda agrair immensament l’oportunitat a les persones que ho van poder fer possible.
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Imatges de la Festa
dels Tres Tombs 2019
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Recorregut de la Festa
dels Tres Tombs 2019
1ª VOLTA

ESMORZAR

SORTIDA

CONCENTRACIÓ
CONCENTRACIÓ

2ª i 3ª VOLTA

BENEDICCIÓ
ESMORZAR

SORTIDA
CONCENTRACIÓ
CONCENTRACIÓ

42

