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Natàlia Garriga i Ibáñez
Consellera de Cultura
Igualada celebra enguany el bicentenari de la festivitat de
sant Antoni, els Tres Tombs de la ciutat. Enhorabona! Una
xifra com aquesta no seria possible sense la perseverança,
l’esforç i la il•lusió de l’Antic Gremi de Traginers, que és
l’entitat que ha convertit els Tres Tombs d’Igualada en els més
antics celebrats ininterrompudament.
200 anys es diuen ràpid, però arribar a celebrar-los és
una fita excepcional! Aquestes passejades de cavalls, carros,
carruatges, diligències i genets, entre altres, fa molt de temps
que embadaleixen els més menuts i fan gaudir als més grans,
alhora que ens recorden la tradició agrícola de la qual
procedim i que continuem mantenint amb orgull. La cultura
sempre, sempre, sempre, ens explica qui som, qui hem sigut
i qui serem.
Aquesta festivitat és, sense cap mena de dubte, un clar
exemple de patrimoni cultural. I a més, fa d’Igualada una
referència en el conjunt del país. Adaptats als nous temps,
els traginers han estat testimonis discrets de la nostra
història, i avui celebrem, també, que l’organització té en la
seva presidenta, la Montserrat Argelich i Solé, una dona al
capdavant que vetlla per reivindicar el paper de les dones en
aquest ofici.
L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada també ha tingut cura
del benestar animal. Gràcies a l’elaboració d’uns protocols
elaborats conjuntament amb el Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, avui es garanteix la
qualitat i la continuïtat de la festa per molts anys més.
Els 200 anys són una celebració que hem de marcar al
calendari, també tenint en compte que, a més, coincideixen
amb el fet que aquest 2022 Igualada és la Capital Cultural
Catalana. Així doncs, la capital de l’Anoia està d’enhorabona,
i des del Departament de Cultura compartim aquesta alegria
amb vosaltres.
Igualadins i igualadines, estimeu i compartiu sempre la
vostra cultura, que és la de tot el país; i traginers, gràcies per
fer possible aquests dos-cents anys dels Tres Tombs!
Que gaudiu de la celebració!
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GRÀCIES TRAGINERS!
Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada

La Festa dels Tres Tombs d’Igualada arriba aquest any als
seus 200 anys d’història i davant d’aquesta fita no puc més
que felicitar i agrair la tasca de totes les persones de l’Antic
Gremi de Traginers que han treballat, i treballen, per mantenir
viva aquesta celebració. Una festa que des de 1822 manté
arrelada la nostra ciutat als seus orígens i que cada any ens
permet honorar les famílies que van fer de l’ofici de traginer
el seu mode de vida; transportant mercaderies, comunicant
persones, pobles i ciutats en uns moments en què tot això era
molt més difícil que ara.
Aquest any la Festa dels Tres Tombs serà gran i lluïda.
Primer de tot perquè recupera la presencialitat i el format
habitual que l’any passat va haver de modificar-se a causa
de la pandèmia. En segon lloc perquè els Tres Tombs són un
dels potents trets de sortida de la Capitalitat de la Cultura
que Igualada ostenta aquest any, un fet que ampliarà el ressò
de la festa arreu del nostre país. Finalment per la celebració
d’aquests 200 anys d’història que provocarà, de ben segur,
que tothom qui hi participi ho faci amb un orgull i empenta
molt especials.
Els Tres Tombs d’Igualada són els que al meu entendre
tenen més personalitat a Catalunya. En el programa de mà
que teniu a les vostres mans veureu com la festa és molt més
que la tradicional desfilada de genets, carros i cavalls. Els
Tres Tombs són, també, la presentació dels portadors de les
banderes, la pubilla i les dames, l’ofici solemne o el ball de
socis, entre d’altres. Un conjunt d’activitats que des de l’Antic
Gremi de Traginers prepareu i viviu amb la mateixa passió i
fidelitat des de fa dos segles.
Un any més viuré la festa amb orgull. L’orgull que sento
com alcalde, però també com a descendent d’una família
de passat traginer. Em sento satisfet de veure, com Igualada
segueix vivint la festa dels “Tonis” amb estima, i els més petits
segueixen badant la boca quan veuen els carros i els cavalls
als nostres carrers.
Moltes felicitats Traginers! Desitjo que la força, l’estima
i l’immens respecte vers als animals que sempre han
caracteritzat al vostre gremi us empenyin a seguir endavant
amb aquesta festa, imprescindible per Igualada, durant molts
anys més.
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Pere Camps i Oviedo
Regidor de Promoció
Cultural i Relacions Institucionals

Quan una entitat compleix 200 anys, queda clar que no
es pot obviar perquè és una efemèride molt important. Vol
dir que, al llarg d’aquest període, ha tingut un suport molt
gran de gent que ha vetllat per la seva pervivència. Aquest
aniversari queda emmarcat dins l’any en què Igualada serà
Capital de la Cultura Catalana, i això fa que encara tingui
més transcendència.
Els orígens de l’Antic Gremi de Traginers es troben en
una professió que era imprescindible per al transport de
mercaderies i persones. Avui a la nostra societat té un
caire lúdic, de lleure i festiu. Ens evoca el record del món
on vivien els nostres ancestres, en què els cavalls eren els
vehicles habituals que circulaven pels nostres carrers, menys
sorollosos i contaminants, però segur que també costaven de
mantenir.
Els que no tenen arrels tragineres veuen els carros i cavalls
només com a elements de lluïment una vegada a l’any, però
no pensen que necessiten unes cures i gran dedicació per
part de les persones propietàries. Es tracta d’éssers vius amb
sentiments i un vincle fort amb els seus cuidadors. Això ho
tenen molt present els traginers, que vetllen perquè res els
falti, i durant l’any els treuen a passejar perquè el dia dels Tres
Tombs estiguin en forma per fer tot el recorregut tradicional.
Ens enorgulleix a tots els igualadins i igualadines poder
gaudir cada any d’un esdeveniment tan inusual per carrers
i places, i també de totes les activitats que complementen
aquesta festa amb tanta història.
Per celebrar aquest aniversari tan rellevant, a més de
les activitats tradicionals de cada any, vull destacar dues
exposicions: la del Bicentenari, que es farà a la Sala Municipal,
i la de programes antics que l’acollirà l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia.
Cal esmentar també que s’editaran dos llibres: 25 anys
d’història de l’entitat, a càrrec del periodista igualadí Oriol
Solà; i un llibre de fotografies editat per l’editorial Efadós.
La ciutadania pot triar entre diferents actes, però el que és
ben segur és que no faltarà a la cita anyal dels Tres Tombs,
amb la família, contemplant els cavalls i carruatges, beneint
els gossets i llepant-se els dits amb els tortells.
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Andreu Bernadàs
President de la Federació
Catalana dels Tres Tombs

Es funda la Societat Científica de Física i Química; Grècia i
Brasil s’independitzen de Turquia i de Portugal; es patenta la
primera dentadura postissa; la Gaceta de Madrid publica la
nova divisió territorial espanyola de províncies; Jean François
Champollion desxifra els jeroglífics de la pedra Rosetta; el
volcà Galunggung té una erupció de lava que dura més
d’un mes; debuta com a pianista Frank List; neixen Heinrich
Schliemann el descobridor de Troia, Edmond Goncourt,
Gregor Mendel i Louis Pasteur i, atenció, es fa, al poble
d’Igualada, demostrat per registres fefaents, promoguda pel
Gremi de Traginers la primera festa dels Tres Tombs en honor
a Sant Antoni Abat.
Era l’any 1822.
Què podem dir d’una festa que les tragineres i traginers,
el poble i les veïnes i veïns d’Igualada han conservat fins
avui? Què podem dir d’una festa que enguany celebrarà
el seu bicentenari com la festa major de les dones i homes
del món del cavall i del transport de mercaderies? Una festa
que recorda la història, presenta el patrimoni conservat,
treballa per la cultura popular, a la vegada que passegen
amb els carros, carruatges i èquids, pel poble, any rere any,
per mostrar als seus conciutadans i al poble de Catalunya un
passat orgullós i històric, un present viu i enriquidor, amb la
voluntat de conquerir un futur sostenible i actiu per les futures
generacions.
Des de la Federació Catalana sols tenim paraules de suport
i ànims per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, per la
seva gent, per la seva feina i treball incansable en la defensa
dels valors culturals i del món traginer i en la seva aposta
decidida per l’educació, l’ensenyament i coneixement de les
nostres tradicions.
Ens honora que gaudeixin de la Creu de Sant Jordi i que
estiguin declarats Festa d’Interès Turístic Nacional i Festa
Tradicional d’Interès Nacional. Són honors que reafirmen la
seva personalitat i notorietat.
Avui l’any 2022, vull fer-vos arribar la felicitació, el suport
i una gran abraçada de tot el món traginer que, amb mules,
bous i cavalls; entre camins, mars i muntanyes us acompanyen
en el vostre camí per fer els Tres Tombs.
“Endavant, el pas, sempre endavant”!
Vilanova i la Geltrú, gener del 2022.

pastisseria

TARGARONA
Trobareu el típic tortell de Sant Antoni
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De dilluns a divendres:
Matí: 9.00 a 13.30 h - Tarda: 16.30 a 19.30 h
Dissabte: Matí: 9.00 a 13.30 h

GAUDIM DEL NOSTRE ANIVERSARI!
Montserrat Argelich i Solé
Presidenta de l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada

Benvolgudes amigues i benvolguts amics de l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada;
Ja hi som, ja estem de celebració, el nostre Gremi ja té 200 anys
d’història, i enguany sortirem al carrer a fer els nostres tradicionals
TRES TOMBS!
Després dels Tres Tombs simbòlics del passat 2021, enguany toca
que cavalls, eugues, mules, ponis, traginers i tragineres trepitgin els
carrers de la nostra ciutat, per nosaltres, per la nostra ciutat, pel
poble de Catalunya i la seva cultura popular, però sobretot pels
nostres ancestres.
L’any 1922, després de la grip espanyola, sense vacunes ni
antibiòtics, els nostres avantpassats varen celebrar el centenari de
la bandera petita de forma ben lluïda. Nosaltres, sense por pensem
fer també una festa ben participada, després d’haver estat pacients
durant aquest 2021, en què com sabeu vàrem haver de fer uns Tres
Tombs simbòlics dins de la Basílica de Santa Maria, que malgrat tot,
varen ser prou emotius.
Des de la Junta directiva aquest 2022 hem volgut que la bandera
fos de tothom i de ningú en concret, i amb la situació encara no
prou normalitzada, ens ha semblat adequat que els banderers fossin
la ciutat i el poble de Catalunya. Per això el portador de la bandera
petita serà l’Ajuntament d’Igualada i el portador de la bandera gran
serà la Generalitat de Catalunya.
Sòcies i socis: ens ha d’honorar que ambdós administracions
vulguin participar de la nostra festa, i ha de servir perquè la puguin
conèixer millor, se l’estimin, i ens acompanyin a preservar-la.
En aquesta edició tenim moltíssims actes preparats a banda dels
que ja són típics de les nostres festes gremials: dues exposicions, dos
llibres, dos concerts, tres concursos, la presentació de la restauració de
la bandera gran original de 1856, i també serem, com ja s’anuncià,
la CAPITAL DELS TRES TOMBS DE CATALUNYA. És a dir, serem la
població on, al mes de maig, es farà la cloenda de la Federació
Catalana dels Tres Tombs de Catalunya, entitat formada per gairebé
cent entitats de tot el país. Per tant, reviseu bé el programa, reviseu
les agendes i feu les inscripcions prèvies en els actes que així ho
requereixin.
Per últim, més que mai, un agraïment especial a les persones que
col•laboren sempre amb l’entitat com a voluntàries, a les empreses
col•laboradores i anunciants, als que ens oferiu les vostres paraules
en aquest programa, a les administracions, i evidentment i sobretot
als socis i al companys de Junta. Som un gran equip de persones, la
unió fa la força! I l’amor i el respecte fa la unió! No ens deixem mai
d’estimar!
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PROGRAMA D’ACTES DE
LA FESTA PATRONAL DE
L’ANTIC GREMI DE
TRAGINERS D’IGUALADA
2022

dijous, 13 de gener
A les 12 del migdia, repic de campanes i llançament de morterets anunciant l’inici de les festes d’enguany.
A les 8 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu, acte de presentació de les festes gremials del Bicentenari de l’Antic Gremi
de Traginers d’Igualada i del 25è Aniversari de la Federació
Catalana dels Tres Tombs.
Proclamació de la Capital dels Tres Tombs de Catalunya i proclamació de banderers: l’AJUNTAMENT D’IGUALADA, com a portador de la bandera petita i en representació de la ciutat; i la GENERALITAT DE CATALUNYA, com a portadora de la bandera gran i
en representació del poble de Catalunya. Conferència a càrrec de
MARTA VIVES SABATÉ, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Per tal de poder assistir a l’acte i controlar l’aforament serà necessari que prèviament reserveu entrada. Ho podeu fer trucant al
telèfon 657231464 del dia 3 al 8 de gener. Les entrades es podran reservar per grups d’una mateixa unitat familiar. Les entrades
s’enviaran al correu electrònic o WhatsApp que s’hagi indicat en
el moment de la reserva. Cada soci tindrà dret a dues entrades.
A partir del dia 10 de gener la reserva d’entrades quedarà oberta
per a tota la ciutadania a https://tiquetsigualada.cat/

dissabte, 15 de gener
A les 7 del vespre inauguració de l’exposició “Bicentenari” de
l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada a La Sala – Sala Municipal d’Exposicions situada al carrer Garcia Fossas, 2 (plaça de la
Creu), d’Igualada.

Pas de la bandera petita per la Rambla, 1922. Arxiu Comarcal de l’Anoia

Carrer de les Dàlies, 3
Tel. 93 804 47 06
IGUALADA

del 13 al 30 de gener
Exposició “Bicentenari” a La Sala – Sala Municipal
d’Exposicions.
Els horaris d’obertura són:
Tardes: dt. dc. dj. i dg. de 18h a 20h.
dv. i ds. de 17.30h a 20.30h.
Matins: ds. i dg. d’11h a 14h.
Dilluns i festius laborables tancat.

dilluns, 17 de gener
A 2/4 d’11 del matí oneig de les banderes gremials des del balcó de l’Ajuntament d’Igualada, i seguidament anada a ofici, acompanyats dels trabucaires “Els Voladors” i la Banda de Música d’Igualada.
A les 11 del matí i a la basílica de Santa Maria solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat presidit per
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i concelebrat
pels rectors de la ciutat i superiors de les comunitats
religioses. Hi haurà la típica benedicció de panets.
Hi participarà amb els seus cants un cor mixt format
per membres del Cor Exaudio i per membres del Cor
d’Homes, sota la direcció de Carles Prat i acompanyats
per l’organista Pol Requesens. Al finalitzar es cantaran
els goigs de Sant Antoni. En acabar l’ofici retorn de les
banderes al balcó de l’Ajuntament. El ball de bastons
d’Igualada ens acompanyarà amb els seus balls.
L’organització es reserva el dret de requerir reserva
prèvia si les mesures del Procicat així ho determinessin.

A 2/4 de 7 del vespre presentació de la restauració de la bandera gran original del 1856 exposada al vestíbul de l’Ajuntament. La bandera restarà
exposada en una vitrina juntament amb la bandera
petita original.
A les 7 de la tarda inauguració de l’exposició “Els
programes i cartells dels Tres Tombs d’Igualada”
a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia, situat a la plaça del Rei, 15.
Seguidament presentació del llibre “Dos-cents”
d’Oriol Solà i Prat.

del 17 de gener a l’11 de febrer
Exposició “Els programes i cartells dels Tres
Tombs d’Igualada”, a la sala d’exposicions de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Exposició organitzada
amb l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Horari d’obertura: de dilluns a divendres de 9h a
14h de 15:30h a 18h.

dissabte, 22 de gener
A 2/4 de 7 de la tarda, tradicional cercavila nocturna pel centre de la ciutat. S’iniciarà l’acte amb
l’oneig de les banderes gremials des del balcó de
l’Ajuntament d’Igualada al so de la Patera intepretada per la Banda de Música d’Igualada. Després del
retorn de les banderes, s’oferirà coca i barreja a tots
els assistents com és tradició

El carro de la palla

Avinguda Vilanova, 22
Igualada, 08700 (BCN)
Tel. 93 803 04 42 / 646 632 511
pujoltallerelectromecanic@gmail.com

diumenge 23 de gener

dilluns 24 de gener

Des de les 9 fins 2/4 d’11 del matí, esmorzar pels
participants forans en els Tres Tombs, a l’esplanada
del torrent de Can Masarnau, seguint les indicacions
del Procicat vigents en aquell moment.
A partir de les 11 del matí, concentració per a l’inici
dels Tres Tombs, als carrers habituals, al voltant de
la plaça Castells.
A partir de 2/4 d’12 col•locació de les corbates del
bicentenari a l’empostissat situat a la plaça Castells.
A les 12 del migdia, inici dels Tres Tombs. Obrirà la
comitiva “La Farola”, la secció d’hípica dels Mossos
d’Esquadra i la carrossa de Sant Antoni Abat seguida de les banderes gremials.
En el darrer tomb, i des de l’empostissat situat a la
Rambla de Sant Isidre, benedicció de totes les cavalleries i animals domèstics presents, a càrrec de
Mossèn Pere Roig.
A les 4 de la tarda dinar de germanor a l’Hotel
Amèrica, d’Igualada.
Per la reserva de tiquets podeu trucar a Maria Pilar Duran
609 879 356, Gerard Aure 636 933 028, o adreçarvos a qualsevol membre de la Junta Directiva fins el dia
18 de gener. Preu per adult 45€; menú infantil 20€ i
mini menú 15€. IMPORTANT: Per assistir al dinar, segons el Procicat actual, caldrà presentar el certificat
Covid-19 que es pot obtenir a través del certificat
de vacunació contra la Covid-19, de recuperació o
de prova diagnòstica covid-19 negativa.”.

A 2/4 de 8 del vespre i a l’església de la Soledat,
missa en sufragi pels socis traspassats.

Carro de bigues. Foto d’Emili Sancha

dissabte 29 de gener
A 2/4 de 7 de la tarda i al
Teatre Municipal l’Ateneu,
concert a càrrec de la cobla
– orquestra LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL, que ens
oferirà el concert de Festa
Major SERENATA.CAT.
Feu un tastet de l’espectacle
a través del codi QR.
A l’entreacte es realitzarà el sorteig de tortells entre
tots els socis assistents, gentilesa de les pastisseries:
Pla, Closa, Bon Tast , Fidel Serra, Òscar i Targarona.
Per tal de poder assistir a l’acte i controlar l’aforament
serà necessari que prèviament reserveu entrada.
Ho podeu fer trucant al telèfon 657231464 del dia
18 al 22 de gener. Les entrades es podran reservar
per grups d’una mateixa unitat familiar.
Les entrades s’enviaran al correu electrònic o WhatsApp que s’hagi indicat en el moment de la reserva.
Cada soci tindrà dret a dues entrades.
A partir del 25 de gener les entrades estaran a la
venda per a tota la ciutadania al preu de 12€ a
https://tiquetsigualada.cat/

Magí Molas, recollint la Creu de Sant Jordi de la mà del
Molt Honorable Sr. José Montilla. Abril 2009.
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c/. Sant Vicenç, 31 (Plaça les Tortugues) - c/ Virtut, parada ext 14/15 (Mercat la Masuca) - IGUALADA

del 25 de març al 14 d’abril
Exposició del 17è Concurs de Dibuix “Surt a veure
els Tres Tombs”, als baixos de la Biblioteca Central
d’Igualada.

Acte organitzat amb la Federació Catalana dels Tres
Tombs i el Museu del Traginer-Col•lecció Antoni
Ros, dirigit a socis de l’Antic Gremi de Traginers i els
representants de les poblacions federades.

diumenge 8 de maig

dissabte 26 de març
A les 12 del migdia, als baixos de la Biblioteca Central entrega de premis del 17è Concurs de Dibuix
Infantil “Surt a veure els Tres Tombs”.
A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu,
presentació del llibre de fotografies “Igualada, 200 anys de Gremi de Traginers”, editat per
l’editorial Efadós, i seguidament concert de “Músiques de pel•lícules” a càrrec de la Banda de Música d’Igualada, sota la direcció de Concepció Ramió
i Diumenge.
Per tal de poder assistir a l’acte i controlar l’aforament
serà necessari que prèviament reserveu entrada.
Ho podeu fer trucant al telèfon 657231464 del dia
14 al 18 de març. Les entrades es podran reservar
per grups d’una mateixa unitat familiar. Les entrades s’enviaran al correu electrònic o WhatsApp que
s’hagi indicat en el moment de la reserva. Cada soci
tindrà dret a dues entrades.
A partir del 21 de març les entrades estaran a la
venda a tota la ciutadania al preu de 8€ a https://
tiquetsigualada.cat/

dissabte 9 d’abril

A les 11 del matí, Trobada Nacional de la Federació
Catalana dels Tres Tombs. Mes endavant s’informarà
del recorregut que es seguirà.

diumenge 29 de maig
A 2/4 de 2 del migdia dinar de germanor a la Tossa
de Montbui. Aquest acte es durà a terme en funció
del Procicat.

durant el mes de juny
Excursió gremial (lloc a concretar). L’excursió es durà
a terme en funció de les mesures del Procicat.

de l’1 al 22 de juliol
Exposició del 42è Concurs Fotogràfic “Típics Tres
Tombs”, a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal
de l’Anoia, situat a la plaça del Rei, 15.

divendres 1 de juliol
A les 7 de la tarda, a la sala d’exposicions de l’Arxiu
Comarcal de l’Anoia, inauguració i entrega de premis del 42è Concurs Fotogràfic “Típics Tres Tombs”.

En motiu del 25è aniversari de la constitució de la
Federació, i del bicentenari de l’entitat igualadina,
col•locació d’una placa commemorativa a la plaça
dels Traginers, d’Igualada.

Actuació de la Banda de Música d’Igualada, 2018. Foto de Joan Guasch.
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TRES TOMBS SIMBÒLICS 2021

Foto: Joan Guasch

Foto: Joan Sala

EL GREMI ESTRENA UNA NOVA PÀGINA WEB!
La celebració del bicentenari del Gremi era una bona ocasió per presentar
també una nova pàgina web, fresca i amb imatges i continguts actualitzats.
Al llarg dels darrers mesos hem anat treballant també en aquest projecte
per poder-lo presentar a les portes de les presents festes gremials.
El lloc web s’ha renovat per a millorar l’experiència de l’usuari. Hem donat
prioritat als petits detalls i a una estructura de fàcil navegació que us permeti
trobar de manera ràpida el contingut que us interessa.
Seguint les últimes tendències, la nova pàgina web s’ha dissenyat amb una
estètica neta, amb imatges grans i colors clars que aporten lluminositat i
lleugeresa visual. Hem cuidat la tipografia i distribució de continguts per a
construir una pàgina moderna i alhora atemporal.
L’objectiu principal d’aquest canvi no és simplement estètic: la intenció és
convertir-la en una eina flexible per a la publicació de diferents tipus de
continguts. La capçalera de la pàgina principal està pensada per a emmarcar
les notícies de darrera hora o de gran importància en l’actualitat juntament
amb un calendari. La resta de seccions inclouen informacions més fixes, o
fins i tot permanents, relacionades amb aspectes que impliquen els traginers
o l’entitat del Gremi. D’aquesta manera garantim una transmissió al mateix
temps àgil i completa de les diferents informacions de l’entitat.
A més a més, aquest tipus de pàgina web està concebuda per adaptar-se
als dispositius de navegació per internet d’avui: no només ordinadors, sinó
també “tablets” i “smartphones”.
Desitgem que la trobeu útil com a via de comunicació de totes les novetats
que s’estan esdevenint darrerament entorn del bicentenari. Us animem a
visitar-la i esperem que us agradi!
www.gremitraginersigualada.org

Actuació del Ball de bastons d’Igualada en l’ofici i els Tres Tombs simbòlics 2021

Exposició de fotografia al Museu de la Pell el passat abril 2021. Foto de Robert Domínguez.

PORTADOR DE LA BANDERA PETITA
EN REPRESENTACIÓ DE LA CIUTAT D’IGUALADA
Aquest any en què la festa dels Tres Tombs d’Igualada commemora els seus dos-cents anys d’història, l’Antic
Gremi de Traginers ha decidit que el portador de la bandera petita sigui l’Ajuntament d’Igualada, la institució
que representa a tota la nostra ciutat.
Ser els portadors de la bandera petita, en un any tant important, és un gran motiu d’orgull i estima cap a una
festa i un gremi que sempre han estat molt lligats amb l’Ajuntament. De fet, des de l’any 2012 l’Ajuntament
d’Igualada guarda i preserva la bandera petita, original del 1822, com un dels tresors de la ciutat. La bandera
presideix, protegida per una vitrina, les escales de l’entrada principal del consistori igualadí. Ocupa un espai
d’honor per tal que totes les igualadines i tots els igualadins la puguem veure de prop, assegurant que està
preservada per tal que no es deteriori. Tothom qui entra a l’Ajuntament, la casa de tots, la pot veure i com a
consistori ens sentim orgullosos que així sigui.
Aquest 2022 serà la cinquena vegada que l’Ajuntament d’Igualada tindrà l’honor de portar la bandera durant
la Festa Patronal de l’Antic Gremi de Traginers.
En l’època predemocràtica, la primera vegada que es té constància d’aquest fet va ser l’any 1949, època en
què l’alcalde de la ciutat era Francesc Matosas Roca. Vint-i-vuit anys després, l’any 1977, l’Ajuntament, amb
Ramon Grau i Vilaseca com alcalde, va tornar a ser escollit com a portador de la bandera petita.
Ja recuperada la democràcia, el consistori igualadí va ser el portador de la bandera petita a la festa dels Tres
Tombs de l’any 1997. Els encarregats de fer-ho van ser l’alcalde del moment, Josep Maria Susanna amb el
grup de regidors i regidores de l’Ajuntament.
L’any 2013 els portadors de la bandera petita van ser l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat per
una representació de les regidores i regidors del consistori. Fins ara, aquesta havia estat l’última vegada que
l’Ajuntament d’Igualada havia dut la bandera petita durant la festa dels Tres Tombs.
Aquest 2022, nou anys després, l’Ajuntament d’Igualada torna a tenir l’honor de ser el portador d’aquest
estendard. Un any en què commemorem els dos-cents anys ininterromputs de celebració d’una festa que ens
connecta amb el nostre passat i la nostra tradició. Una efemèride rodona que, a més, celebrem l’any en què
Igualada és la Capital de la Cultura del nostre país i això farà que la vivim amb molta més força i intensitat.

Ajuntament d’Igualada, portador de la bandera petita. Tres Tombs 2013.
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PORTADORA DE LA BANDERA GRAN
EN REPRESENTACIÓ DEL POBLE DE CATALUNYA

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
del Departament de Cultura, ha encapçalat des del primer moment la representativitat institucional de la
cultura popular i tradicional de casa nostra i ha vetllat per la protecció de les seves activitats, tan importants i
característiques del país.
Treballem amb l’afany de fer efectiva la promoció, l’impuls i l’estudi de la cultura popular i tradicional, així com
amb l’afany de donar suport al món associatiu que vertebra la mateixa societat civil. També és cabdal per a
nosaltres la coordinació amb el món municipal, amb l’objectiu d’ajudar a desplegar les línies d’acció cultural
que es volen endegar a cada poble i ciutat.
És aquí on pren especial rellevància el cas de la festa dels Tres Tombs d’Igualada, que ha esdevingut un
patrimoni indispensable per a la cultura popular del país. Enguany, la festivitat celebra el seu bicentenari: ja
són dos-cents anys de celebració ininterrompuda de festes gremials i patronals en honor a Sant Antoni Abat.
Així doncs, en aquest any en el qual celebrem l’efemèride dels dos-cents anys dels Tres Tombs d’Igualada,
com a Govern és un veritable orgull poder brandar de manera solemne la bandera gran de la festa. La cultura
popular ens agermana i ens iguala, perquè atansa les tradicions de Catalunya a totes les persones del país
i fa possible així el reconeixement del passat de la nostra terra, el gaudi compartit del present, i l’esperança
conjunta del futur.
Enhorabona i per molts anys!

C/Portal, 4 - Ctra. de Valls, 11
Igualada - Tel. 93 803 09 17
www.agroigualada.com

25è ANIVERSARI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DELS TRES TOMBS

Permeteu-me que comenci aquest escrit amb un record
a una tribu de l’estepa eurasiàtica: els Botai’s. Fa cinc
mil anys van ser els primers humans a aconseguir
domesticar els cavalls. Sense saber-ho van fer el primer
pas de la humanitat cap a la modernitat.
Millors collites, recollides amb menys temps, fan que
l’alimentació dels pobles sigui millor; neix el comerç
i l’intercanvi de mercaderies entre els homes i dones i
el camp i les ciutats i tothom es pot moure de poble a
poble amb més facilitat, connectant gent, poblacions,
països i imperis.
La nova relació dels homes amb els cavalls és un
element clau que permet l’expansió i l’intercanvi de
grups i productes a través dels continents d’Europa i
Àsia.
El domini del cavall també ens ensenya que els pobles
que millor el domestiquen són els que comencen a
guanyar totes les guerres, a ampliar els límits de les
seves fronteres i a dominar altres territoris.
Per aquestes circumstàncies, els cavalls, la roda, els
carros i l’home es constitueixen en el triumvirat que
dominarà les relacions de la humanitat fins al principi
del segle XX, quan apareguin els vehicles a motor.
6.996 anys després, el 7 de setembre de 1996, a
l’ermita de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú, una altra
tribu, la dels Traginers de Catalunya, amb la voluntat
de fer més gran la festa dels Tres Tombs, any rere any,
feien honor al seu patró Sant Antoni Abat, agafant així
el relleu dels Botai’s.
Àngel Caro, Antoni Andreu, Antoni Casals, Antoni
Nin, Joan Rey, Joan Salvany, Jordi Calbet, Jordi
Rovira, Josep Riera, Pere Geli, Ramon M. Guasch,
Ramon Utges, Salvador Ripoll i Simeó Sendra, van fer

la primera reunió de la qual, uns mesos després, el
12 d’abril de 1997, sorgí la Federació Catalana dels
Tres Tombs; ostentant la primera presidència en Simeó
Sendra.
Enguany la Federació celebra el seu 25è aniversari.
El primer acte d’aquest aniversari és agrair i recordar a
Simeó Sendra, a Marta Font i a Tània Guasch, que van
exercir les diferents presidències amb esforç, treball i
suor, perquè els carros dels traginers arribessin fins
aquest aniversari amb la salut, vigor i empenta que
actualment gaudeix la Federació.
També és cert que això no s’hagués pogut fer sense
la passió i l’orgull que tenien i han tingut totes les
tragineres i traginers que fan de la festa de Sant Antoni
la bandera del seu sentiment.
Passió i orgull, que neix en el moment d’incorporarse a alguna de les més de noranta associacions que
enguany celebraran amb honor, rauxa i seny les
passades de l’aniversari.
Passió i orgull que es demostra quan obren les portes
dels seus pobles a tothom que vulgui conèixer i saber
del món dels cavalls i dels carreters, en una festa
oberta, on tothom pot guaitar, copsar, fotografiar
i gravar el que vulgui, sense artificis ni trampes, tot
natural i transparent.
Passió i orgull que es transforma en modèstia per
celebrar els actes dels 25 anys de la nostra fundació,
on convidem a tot el poble de Catalunya, perquè sigui
testimoni del present i del futur en què podrà copsar
que els cavalls i els traginers sempre estaran presents
en la vida dels animals racionals.
Andreu Bernadàs
Vilanova i la Geltrú, gener del 2022

Trobada de la Federació Catalana dels Tres Tombs a Rubí, l’any 2019

Des de 1947 al vostre servei

JORDI FERRER VILARRUBÍ
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RESTAURACIÓ DE LA BANDERA GRAN ORIGINAL DE L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA
Fa més de deu anys el Gremi va fer una obra per tal de preservar un element molt important del seu patrimoni: la restauració
de la bandera petita original del 1822. Primer es va fer un estudi per tal de corroborar l’edat de la peça i després es va
demanar un pressupost per saber quin cost tindria la seva restauració, la qual finalment es va dur a terme. Aquesta bandera
és la que actualment podem veure exposada a l’entrada de l’Ajuntament dins d’una vitrina.
Enguany, en motiu del bicentenari de l’entitat s’ha cregut encertat restaurar la bandera gran original del 1856.
Es tracta d’una peça de roba on hi apareix la imatge de Sant Antoni Abat dibuixada a cada cara de la bandera amb unes
inscripcions i datada l’any en què es va confeccionar. Té unes mides totals de 2,13 m d’alçada per 2,18 m d’ample.
De nou, el Museu Tèxtil de Terrassa ha estat qui ha dut a terme aquesta obra de conservació i restauració, ja que la
restauració de la bandera petita també es va realitzar a Terrassa. En aquesta ocasió s’ha cuidat del projecte la restauradora
Cristina Balaguer i Farré, i la directora del museu, Elisabet Cerdà i Durà, ha estat qui l’ha coordinat i supervisat. Durà ens
ofereix una explicació detallada de la tasca realitzada:
L’estendard té dues cares en forma de “T”. El teixit és un domàs de seda de color granat on hi ha una imatge de sant Antoni
Abat pintat a les dues cares. Tots els laterals estan rematats amb un serrell bicolor groc-granat. Envoltant el sant a la cara “A”
hi ha pintada la inscripció de color groc: “Los jóvenes caleceros de Ygualada, S. Antonio Abad”. “ i a la cara “B “ hi consta:
“hecha en Ygualada el 17 enero de 1856, S. Antonio Abad”.
Durant la restauració s’hi ha trobat diverses intervencions anteriors (reteixits, recosits i sargits tant a la zona de l’estípit com
a la bandera). L’estat de conservació del teixit era regular, tot i que es mantenia estable físicament. El teixit presentaba sécs
força marcats, especialment en posició vertical, a tota la llargada de la peça. També diverses arrugues i deformacions,
especialment a la zona d’unió de la bandera amb la peça on es fixa l’estípit.
Presentava diversos talls amb les vores desfilades parcialment, diversos forats de mida petita i algunes zones molt desgastades
en què s’ha perdut l’ordit i alguna zona descosida. Presentava brutícia superficial de manera generalitzada i integrada a les
fibres amb algunes taques fosques d’origen desconegut. Dels fils del serrell, la part groga estava força enfosquida. L’estat de
conservació de les parts pintades era molt dolent, la pintura estaba molt desgastada i en algunes zones la pintura s’havia
perdut. Abans d’iniciar qualsevol tractament s’han descosit els reteixits. S’ha fet una neteja superficial per aspiració controlada,
amb filtre HEPA i una neteja mecànica general amb esponges de fum. El serrell s’ha netejat amb una mixta d’etanol : aigua,
proporció 7:3. Per corregir les deformacions i arrugues s’ha realitzat un procés d’humidificació en fred per ultrasons. Els talls
i forats s’han fixat amb suports locals de cotó 100% utilitzant fil de seda d’un cab. La capa pictòrica s’ha fixatTylose © al 7%
(p/v) en aigua destil•lada. Per poder exhibir l’estendard amb les millors condicions de conservació, s’ha realitzat un suport
rígid on s’ha fixat la peça per l’anvers.
La gent del Gremi sempre ha intentat mantenir l’essència de la seva festa, les seves tradicions i els seus símbols. És per aquest
motiu que amb l’ajuda de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona ens sentim orgullosos de la feina feta. Així
doncs, les dues banderes originals restaran exposades juntes a l’Ajuntament amb l’objectiu que estiguin ben conservades i
així, poder-les gaudir de generació en generació com fins ara.
La Junta

Bandera gran restaurada l’any 2021

UN TOMB PER AQUEST DOS-CENTS ANYS...

1922. Bandera petita l’any del centenari.
Arxiu Comarcal de l’Anoia.

Bandera gran.
Arxiu Comarcal de l’Anoia.

1974. La Diligència Igualadina.
Foto d’Andreu Miquel Bisbal.

1980. Carrossa de sant Antoni.
Arxiu família Aure Castells.

2013. Carro de fogots.
Foto de Joan Guasch.

2013. Oneig de la bandera.
Foto de Joan Guasch.

1946. Una carrossa participant en els Tres Tombs.
Arxiu Comarcal de l’Anoia.

1961. Arxiu família Aure Castells

1993. Carro dels sacs.
Arxiu família Aure Castells.

2002. Carro de les escaroles.
Foto de Xavi Carrero.

2015. Carro del sant.
Foto de Joan Guasch.

2021. Ofici solemne.
Foto de Joan Solé.
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EL BICENTENARI DUU TAMBÉ UN LLIBRE PER ALS MÉS GRANS

Oriol Solà i Prat

Coincidint amb la celebració del segon centenari de l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada, la publicació “Dos-cents” proposa una repassada
a fons als fets més rellevants que ha viscut l’entitat durant l’últim quart
de segle. Amb el suport de les entrevistes a unes quantes agremiades i
agremiats, s’aborden els capítols més significatius d’aquests darrers vint-icinc anys. El llibre l’ha escrit Oriol Solà i Prat, a qui ja coneixem perquè fa
tot just un any va col•laborar amb nosaltres en l’elaboració del conte “Us
sumeu a la festa?” adreçat als més petits. Parlem amb ell perquè ens en
doni més detalls...
L’Oriol (Igualada, 1977) ens comenta que és justament en el conte infantil
on trobem també l’origen d’aquest altre treball. Explica que “tot es remunta
a la fase de documentació que vaig haver de fer quan havia d’elaborar el
conte. Remenant informació per preparar-lo, em van venir ganes d’escriure
més sobre el món traginer, potser en un vessant més periodístic. En un
primer moment vaig veure que a l’horitzó hi havia el 75è aniversari de
la Diligència Igualadina, i que aquesta podia ser una bona excusa per
començar a recollir informació que hi estigués relacionada. Però després,
fent números, em vaig adonar que no és tan aviat com m’havia semblat
d’entrada. No és fins l’any 2035... i encara falta molt. Ja passa ràpid, ja
el temps! Però catorze anys són molts”. Així i tot, potser és oportú aprofitar
l’avinentesa per trobar gent que participés en aquell viatge històric: “Aquest
treball de la Diligència el deixarem en tot cas per a més endavant, tot i
que potser podem aprofitar i fer una crida a totes aquelles persones que
visquessin en persona aquella efemèride de l’any 1960, amb el viatge
que es va fer de Barcelona a Igualada per rememorar el trajecte que feien
les antigues diligències. L’objectiu seria entrevistar-los i preservar-ne el seu
testimoni”.
Tanmateix, l’Oriol va trobar altres fils per estibar, els que l’han dut a la
publicació de “Dos-cents”: “Deixant ja a banda la Diligència, vaig veure
que els orígens i la història de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada estaven
ja molt ben recollits a la publicació que es va fer ara fa vint-i-cinc anys,
coincidint amb el 175è aniversari; el treball del Josep Riba i Gabarró titulat
“Historial de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada: 1822-1997”, que a
vegades coneixeu també com “el llibre verd”. Però és clar, han passat vinti-cinc anys des de la seva publicació i al Gremi han passat moltes coses
des d’aleshores. El bicentenari era també una molt bona ocasió per fer una
actualització, i així ho vaig traslladar a alguns membres de la Junta. Si els
podia interessar i si no hi havia ningú més que ja tingués la intenció de ferho, jo m’oferia. I aquí hi ha el resultat”.

Renovem la llar

Estem al teu costat

www.senagua.cat
E-mail: senagua@senagua.cat

Felicitats pels 200 anys !!!

I de l’origen... al contingut!
Ens comenta l’Oriol que vint-i-cinc anys és un període de
temps prou llarg perquè es vagin acumulant fets significatius
i rellevants que marquin la història del Gremi: “No els dic ni
cronològicament ni probablement per ordre d’importància,
perquè això és molt subjectiu i per a cadascú de vosaltres
serà més important un fet o un altre... però penseu, per
exemple, en la restauració de la bandera fundacional, pel
que significa de conservació d’aquest patrimoni tan antic,
però també pel que ha significat de poder certificar la data
de la fundació del Gremi. Penseu, també, en la Creu de
Sant Jordi que vau rebre com a entitat, o la proclamació
de Festa Tradicional d’Interès Nacional que arribava poc
temps després. Penseu, també, en la participació en la festa
de la localitat francesa de Saint-Girons, que tots els qui vau
anar en parleu tan bé. I podem continuar, perquè la llista no
s’acaba aquí... Tot això en aquestes dues dècades i mitja,
i tot això sense oblidar que fa tot just quatre dies estàvem
immersos en un insòlit confinament per la pandèmia de
la COVID-19, que a tots plegats, però també a vosaltres
com a Gremi, us ha marcat d’una manera molt i molt
significativa”.
Segons l’Oriol, en un primer moment pretenia recopilar tot
un seguit de vivències i anècdotes... “Sí, tan sols això. Ajuntar
els testimonis dels diferents entrevistats i oferir un recull que

permetés deixar constància del que han estat aquests últims
vint-i-cinc anys del Gremi a partir d’aquestes vivències. Però
a mesura que parlava amb ells m’adonava que s’anaven
repetint uns episodis compartits, unes experiències que
sobresortien entre la resta. De manera que em vaig veure
obligat a reenfocar el projecte. Necessàriament havien de
ser aquests capítols els que esdevinguessin els pilars on
sostenir tota l’estructura del treball. I al final aquella part
de vivències i d’anècdotes no ha deixat de ser-hi, però
ha quedat una mica eclipsada per aquest altre bloc d’un
caire potser més informatiu, o més periodístic, però que
pel seu valor documental pensava que hi havia de ser. Les
dues parts intenten complementar-se”. L’autor del treball
considera que “per a la majoria dels agremiats serà, en
definitiva, una manera de recuperar i mantenir uns records
que segurament han viscut o coneixen de ben a prop. I
els qui no estiguin tan immersos en l’activitat habitual del
Gremi, així com la resta de ciutadans, després de llegir el
llibre probablement veuran i viuran la festa dels Tres Tombs
d’una manera més propera...”.
Des del’Antic Gremi de Traginers agraïm a l’Oriol la
feina que ha fet en aquest llibre titulat “Dos-cents” , que
estarà aviat a les llibreries habituals. De ben segur que serà
un bon regal per celebrar el bicentenari.

Portada del llibre Dos-cents, d’Oriol Solà i Prat.

CARNISSERIA · XARCUTERIA · AVIRAM
Mercat de la Masuca, Parada 124
T. 938 035 906 Igualada
esquius1961@gmail.com

Daniel Vilarrúbias Cuadras

EL TOC DE LA PATERA: UN SO DE SANT ANTONI A IGUALADA

La Patera era el nom que va rebre una peça teatral amb
parlaments concebuda per a ser representada al carrer. Aquesta
obreta –sens dubte pertanyent al gènere dels anomenats balls
parlats-, es podia veure a Igualada per Corpus Christi. Antigament
rebia el nom de Turquia, ja que representava una simulació de
batalla entre moros i cristians. Consta documentada el 1489, però
molt segurament existia ja vers 1408 o poc abans; la seva darrera
aparició fou el 189. D’aquesta manera, podem afirmar que és
un dels entremesos processionals festius més antics d’Igualada i
sabem que fou, sense cap mena de dubte, el que assolí un major
prestigi social.
Si bé és cert que a molts i diversos llocs del Principat consta
l’existència d’altres entremesos festius amb la mateixa temàtica,
fou potser en el cas d’Igualada on la representació va assolir unes
dimensions més espectaculars al llarg dels segles XVI al XIX. Per
exemple, Berga oferia durant el segle XIX una versió molt reduïda
del que foren la bullícia de Corpus i la Turquia igualadines del
segles XVI i XVII. Concretament, emprava al segle XIX un terç de la
gent que sabem que mobilitzava Igualada per tal de fer el mateix
a finals de segle XVI. A tall d’exemple, direm que ja el 1586 el
Corpus festiu igualadí era conegut per la bullícia del St. Sagrament,
un segle i mig anterior a la “Bulla” de Berga (la qual s’esmenta
com a diversió públicadel Corpus el 1725). Una definició quedes
del moment que fou donada a conèixer per Mn. Joan Segura el
1908, tothom cita a nivell de país sense indicar que es tracta d’una
terminologia igualadina.
Aquest entremès, central dins de la festa, tractava una batalla
sense concretar. Potser, fins i tot, volgudament inconcreta. Almenys
això transmeten els parlaments que s’han conservat i que analitzem
de manera profundament contextualitzada a la nostra tesi doctoral.
La raó és que, molt probablement, abans de la seva “fixació”
textual als segles XVII-XVIII, cada topada de gran volada entre turcs
i catòlics deixava, ben segur, la seva empremta argumental en el
nostre entremès, de manera que la seva plasmació s’actualitzava i
permetia mantenir-ne l’interès per al gran públic.
Amb els anys, els entremesos festius passaren de la festa del
Corpus cap a les festes patronals, el que anomenem Festes Majors.
La causa principal foren les ordinacions promulgades el 1780 en
forma de Reial Cèdula on es prohibien les danses processionals
i la imatgeria en els actes del Corpus Christi. Malgrat que a

armandgarcil@gmail.com

Si la SORT vols TROBAR,
a la LOTERIA ESTACIÓ has d’ANAR!

armangarci1@gmail.com

Igualada no fou gaire obeïda, aquesta reial ordre va
acabar torpedinant aquest tipus de manifestacions.
Tot i que la majoria de festes majors catalanes són
un constructe del segle XIX, la celebració patronal
igualadina que les va engolir durant el pas del segle
XVIII al XIX forma part d’un nucli molt destacat dins
del conjunt de les nostres festes majors. La diada de
Sant Bartomeu (la celebració de la qual consta ja a
Igualada l’any 1333) és, juntament amb la de Santa
Tecla a Tarragona (1321), una de les festes majors
més antigues del país.
Un cop introduït (o reubicat) a la Festa Major i sota
el paraigua d’un prestigi assolit al llarg dels segles
XVI, XVII i XVIII, el ball de La Patera va començar
a gaudir de la consideració de glòria local del
patriotisme. De fet, els parlaments que ens han
arribat fan al•lusió a la reconquesta del castell de
Montbui als sarraïns. Sigui com es vulgui, la Patera va
ser hàbilment usada per a bastir el mite vuitcentista
d’una Igualada vencedora dels enemics, ja fossin
els Moros a Montbui o els francesos al Bruc. Per
aquest motiu, el ritme de la Patera esdevingué una
mena de codi festiu identitari netament igualadí. Ens
ho transmet el qui fou arxiver municipal, Gabriel
Castellà:
“Pot esser tot lo monótono que’s vulgui ,emperó es
tant particular ,es tant característich, es tant de casa,
que’ls igualadins, mes que ficat á l’enteniment, el
tenim aquest ritme com encarnat en el nostre esser.
El sentim tocar á les campanes de la parroquia cada
volta que’s bateja un nen, y serveix al istil de himne
honorífich per a baixar y pujar la bandera en les
festes populars de SantAntoni, Ignoscents y altres.”
Com el lector haurà intuït, podem dir que un
cop ja formava part consolidada de la Festa Major
vuitcentista, la Patera fou emprada amb finalitats mig

festives mig satíriques per a la festa dels Innocents,
veritable carnaval igualadí que avui no semblem
gaire disposats a voler recuperar, car la sàtira és allò
més temut per la classe política dirigent. El que potser
no queda clar és qui va arrambar primer aquesta
tonada. Els Tonis l’empraven –i empren encara- de
manera solemne per a l’onejar de la seva bandera
(del 1822; la segona no es féu fins el 1856). Els
Innocents feren aparèixer aquest entremès en la seva
edició de l’any 1819 (curiosament, també hi anà un
ball de bastons) i ens consta aquest ús del tabal de
la Patera i del seu ritme per la festa del 1858. La
imbricació entre totes dues festes igualadines –amb
el nexe compartit del toc de la Patera- fou tal, que
aquest darrer any consta també en el corresponent
Sermó dels Innocents que també es feien uns Tres
Tombs, segurament satírics, on hi prenien part els
cònsols de la festa.
Sigui com sigui, sabem que els actes decelebració
de sant Antoni Abat d’Igualada contemplen la
melodia o toc de la Patera associat als moments
solemnes dels banderados, i que l’esmentada festa
dels Innocents no va fer sinó bastir un carnaval
vuitcentista damunt del pòsit festiu global de la
vila, acumulat durant almenys quatre segles de
superposició d’elements molt diversos. Perquè,
durant el segle XIX, la festa dels Innocents va
recollir elements de moltes altres festes locals per
tal de satiritzar-les i, al mateix temps, construir de
manera simpàtica però “parasitària” un discurs i una
estructura d’actes que li fossin propis i, a la vegada,
de comprensió fàcil per a la població més corrent,
ignorant en matèria de protocol. Per aquest motiu,
pensem que la tonada en qüestió fou adoptada
primer pels Tonis, segurament pocs anys després
de crear-se el Gremi, i de seguida simpàticament
usurpada de nou, per diversió dels joves igualadins.

Gravat de datació incerta (ca. 1800?) amb alguns personatges del Ball de la Patera.

NÚRIA RIBA BOSCH

Pintora, dibuixant, muralista i professora d’art

UN HOMENATGE COM CAL
Poder viure de l’art i fer el que realment t’agrada és un luxe, i si has
estat molt de temps picant pedra tots sabem que encara es valora més.
Quan vaig presentar el projecte per ICCC “Aixequem la mural” (pintar
tres murals a la ciutat), no m’hagués imaginat que fos el tercer projecte
més votat de tots. I aquí estic, amb moltes ganes de preparar els rodets
i pintar parets. Si us he de ser sincera encara no sé quins seran dos dels
tres que he de pintar, però el que sí que tenia clar era el primer, aquest,
un homenatge a vosaltres; a l’ofici de traginer i als animals de peu rodó.

Esbós del mural en una paret
del centre de la ciutat

I molts m’aneu preguntant: per què els traginers? Doncs encara no ho
tinc del tot clar, però tot el que està relacionat amb els traginers i el
Gremi m’ha generat una certa atracció. Suposo que perquè hi ha una
necessitat de mostrar el passat que molts cops oblidem ràpidament i que
sense tot això no estaríem aquí. I haver fet de dama d’honor un any en
els Tres Tombs i el bicentenari del Gremi (que es diu de pressa, però tants
anys deixen molta empremta), també m’hi haurà ajudat.
Per tant, és això: aviat pintaré un mural inspirat en els traginers d’Igualada,
a Igualada!

I encara em fa més il•lusió explicar-vos que el pintaré en un carrer del centre, al mig del bullici de la ciutat, perquè molta
gent pugui anar veient com el faig i veient com queda. La veritat és que quan estàs pintant un mural acabes generant una
sinergia entre espectador i pintor que cal cultivar per tot arreu; la interacció és molt enriquidora pel pintor perquè vas veient
les diferents reaccions dels que et veuen i te n’adones que has generat un diàleg a través de l’art. I enriquidor pel que et veu,
perquè la gran majoria d’espectadors no s’ho esperen i apropar l’art a tothom és el millor que es pot fer i més sorprenent-los
així. Aquesta és la gràcia de l’art i la cultura, per això són tan importants.
Crec que a tots ens anirà bé de tant en tant, quan passem per davant, que ens recordin d’on venim: venim d’un passat que
li hem de demostrar respecte i elogiar-lo; això també ens ajuda a valorar tot el que tenim i que hem aconseguit fins ara.
Espero que el gaudiu! A l’ofici de traginer i als animals de peu rodó.

La Núria treballant en els murals al carrer

Mural dedicat al ball de faixes de Sant Martí de Tous

Roset
J A R D I N S

BOTIGA
C/ Òdena, 14
08700 Igualada
Tlf: 93 803 58 05

CENTRE JARDINERIA
Urb. Sant Jaume Sesoliveres
08700 Igualada
Tlf: 666 46 87 86
Rosetjardins@rosetjardins.com

VEREDICTE DEL
41è CONCURS
FOTOGRÀFIC 2021

A Igualada, el dia 27 de març de 2021 a les 5 hores, reunits NEUS
AGUILERA VILAMAJÓ, J. RAMON DOMÈNECH AGUILÀ i JORDI
PÉREZ LEAL, en qualitat de membres del Jurat del 41è Concurs de
Fotografia RECORDANT ELS TRES TOMBS.
Amb DANIEL FARRÉ i GARRIGA - actuant de secretari-, comptant
amb l’assistència de membres de l’organització (AFI – Antic Gremi de
Traginers d’Igualada), i transmetent el veredicte en directe per la pàgina
de Facebook de l’AFI.
Després d’examinar les obres presentades, el Jurat determina establir el
següent veredicte:
1r Premi trofeu ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA a:
“Pubilles” – 2016. de Manel Caballé Miquel, d’Igualada.
2n Premi trofeu CAMINS I ASSOCIATS, S.A.
		
Corredoria d’Assegurances a:
“Conducció” – 1974. de Miquel Andreu Bisbal, de La Pobla de Claramunt.
3r Premi trofeu TALLER ELECTROMECÀNIC PUJOL a:
“S.T.” - 2009 – de Francisco Almendros Picazo, de Cerdanyola del Vallès.
4rt Premi trofeu GERARD JARDINS a:
“S.T.” – de Manel Marimon Gomis, d’Igualada.
5è Premi trofeu INSTAL•LACIONS LITRE Y AMPER S.L. a:
“Traginer i cavall” – 2019 – de Jordi Sánchez Brualla, de Cerdanyola
del Vallès..

Guanyadors del 41è Concurs Fotogràfic 2021

H O T E L R O B E RT
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Felicitats pels 200 anys !!!

ANOIADIS, S.L.
Av. de Europa, 20 - P. Ind.
Tel. 93 803 03 49
08700 IGUALADA (BARCELONA)

VEREDICTE DEL
16è CONCURS DE
DIBUIX INFANTIL
A LES ESCOLES

A la ciutat d’Igualada, el dia 11 de març de 2021, reunits el Sr. Pau Corcelles, i
les Sres. Sandra Paradell i Berta Prat com a membres del jurat del 16è Concurs de
Dibuix Infantil a les escoles, decideixen, per unanimitat, premiar als nens i nenes
següents:
PREMI/CURS

AUTOR

ESCOLA

I3
I4
I5
1r EP
2n EP
3r EP
4t EP
5è EP
6è EP
Especial
“Tres Tombs en família”
Especial
“Tres Tombs confinats”

Quim F. M.
Guillem A. S.
Ares F. C.
Rita S. G.
Eloi C. R.
Moslim El. H.
Mar B. A.
Laia G. J.
Júlia N. S.

Maristes Igualada
Col•legi Monalco
Maristes Igualada
Maristes Igualada
Escolàpies Igualada
Gabriel Castellà
Escola Mare del Diví Pastor
Maristes Igualada
Col•legi Jesús Maria

Carolina R. – 5è

Maristes Igualada

Blanca V. F. – 4t

Dolors Martí i Badia

L’entrega de premis es va realitzar dissabte, 27 de març als baixos de la Biblioteca
Central de Cal Font. L’exposició dels dibuixos participants, més d’un centenar i
provinents de dotze escoles diferents, es va celebrar del 24 de març a l’1 d’abril,
també, als baixos de la Biblioteca Central. Les nenes i nens premiats van poder recollir el seu merescut premi gentilesa de l’empresa The Crafters Workshop. A tots
ells els volem agrair de nou la seva col•laboració i participació. Moltes gràcies!

Premiats del 16è Concurs de Dibuix Infantil 2021

Únics molins
fariners a Catalunya
en ple funcionament
FEM VISITES GUIADES
691 578 913 BENETA

Cal Planell, s/n
08710 Santa Margarida de Montbui
benetaplanell@hotmail.com

Gràcies per
la vostra fidelitat !

UNES PARAULES PER A LA FESTA

“La Veu de l’Anoia us agraeix els dos-cents anys de compromís gremial
i us encoratja a seguir fent durant molts anys els Tres Tombs i totes
les activitats de l’Antic Gremi de Traginers, l’activitat de més presència
igualadina. Un exemple de constància i de feina ben feta”.
“Des de l’AnoiaDiari felicitem l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada
pels seus (primers) dos-cents anys d’història tot agraint la seva tasca
per preservar i transmetre aquest ric llegat, un dels més importants i
emblemàtics del nostre patrimoni i un dels nostres signes d’identitat”.
Felicitats!
A tots aquells “Traginers” que seguiu tibant del carro, moltes felicitats
per aquest primer bicentenari de l’entitat.
Sou hereus d’uns igualadins que estimaven l’ofici de traginer, l’estimaven
i el vivien tant que ja al 1822 van fer-ne festa, i ara dos-cents anys després, la manteniu viva i la feu indispensable per a tots els igualadins,
anoiencs i catalans.
Felicitacions també per a tots els que abans que vosaltres, han treballat
de valent per fer gran l’Antic Gremi de Traginers i aconseguir que la
Festa dels Tres Tombs d’Igualada hagi rebut tants reconeixements, arribant a ser Festa Tradicional d’Interès Nacional.
La dels Tres Tombs és una de les cites del calendari que tothom, de
més petits a més grans, espera amb il•lusions renovades cada any a
Igualada. Una connexió festiva amb un àmbit de la nostra història que
ha perdurat durant dos segles gràcies a la tasca de l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada. Enhorabona i per molt anys més!
Des de la ràdio veu amiga, Ràdio Igualada, volem felicitar pel seu bicentenari a una de les entitats que treballa, any rere any, per mantenir
viva una tradició i a la vegada preservar la memòria d’una de les professions que ens ajuden a entendre la nostra historia.
Des de Canal Taronja Anoia volem enviar els nostres millors desitjos
a l’Antic Gremi de Traginers de la ciutat d’Igualada, esperant que per
molts anys els poguem seguir acompanyant a través de la petita pantalla per mostrar a la població igualadina i anoienca aquesta tradició
tant nostra.

SENYAL TRAGINERA DESAPAREGUDA

Josep Elias Farré
El 22 de gener de 1999 vam publicar a l’especial “Tres Tombs”,
de La Veu de l’Anoia, el fet d’existir una senyal traginera, en què
s’hi veia un traginer menant un carro, tirat per una cavalleria i,
a sota el mot “entrada”. Era rectangular, metàl•lica, lacada
amb colors blanc i blau indicant una direcció obligatòria pels
carruatges (carros, tartanes...) que llavors circulaven per la ciutat.
O sia, indicava el sentit pel qual havien de seguir els vehicles de
reculats temps.
Era - dèiem en el passat - col•locada a l’entrada del carrer
de sant Simplici, tocant a la plaçeta anomenada de Sant Joan.
Segurament que era ja l’única senyal d’aquest tipus, conservada
en el seu lloc. Existien altres indicacions, però pintades per les
parets, que foren víctimes del mal temps. Dèiem, també, que valia
la pena de conservar-la, per tal de mantenir constància històrica
de la ciutat.
El 2 de novembre del 2000, Jordi Dalmau, a “Les petites coses”,
en la revista “Vida...”, deia: Venint del carrer de Sant Agustí,
passada la plaçeta de Sant Joan, tant bon punt entreu al carrer
de Sant Simplici. Es tracta d’un avís d’entrada de carruatges a
un carrer estret, que és el més directe per arribar a la plaça de
l’Ajuntament”. Destacava, també, que fou un encert de mantenirla quan es col•locaren les noves plaques dels carrers.
Creiem que fou un encert que ambdós la retratéssim. Ara tenim
dos testimonis gràfics de dita senyal. Potser, entre ell i jo, fórem
massa explícits en assenyalar la vàlua de l’esmentada placa, tota
vegada que pocs dies després, el 24 de novembre del 2000, ja
vaig escriure, a la mateixa “Veu”, que la famosa senyal havia
desaparegut: creiem que les nostres notes serveixen per posar en
avís a algun desaprensiu; algun col•leccionista, i fins i tot algun
antiquari, que va donar-se compte del seu valor històric. Fos qui
fos, ves a saber a on va anar a parar...
Precisament - escrivírem - aquesta setmana, lamentablement,
hem notat la desaparició, quan en el seu dia, el President dels
Traginers, Joan Rey Alemany i jo, havíem advertit a l’Ajuntament,
d’una possible sostracció i que fos retirada i lliurada al Gremi, que
la conservaria com una peça de museu!
Consultats els serveis municipals, ens manifestaren que la brigada
d’obres no l’havia pas retirat. Tot això ens porta al convenciment
que fou robada i que no es va perdre per a tothom. És llàstima que
s’hagi deixat perdre una part del patrimoni cultural d’Igualada.
Aquest és un escrit d’homenatge a la gent de l’Antic Gremi de
Traginers, que fa ja dos-cents anys que sí que saben conservar les
seves tradicions. Per molts anys!

Diumenge 23 de Gener “St. Antoni” - encarrega el típic Tortell

Pastisseria

Típic tortell de Sant Antoni

massapà-nata-crema-trufa

Casa creadora
de les típiques
coques d’igualada
Servei de càtering

Bones Festes

AGRAÏMENTS ALS
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA agraeix la
col·laboració desinteressada de la premsa, de les revistes, de la
ràdio i la televisió.
ANOIA DIARI www.anoiadiari.cat - LA VEU DE L’ANOIA
LA VEU DIGITAL www.veuanoia.cat - L’ENLLAÇ www.latossa.com
INFOANOIA www.infoanoia.cat - RÀDIO IGUALADA
CANAL TARONJA i tots els corresponsals de premsa
forana d’Igualada.

PLÀNOL DEL
RECORREGUT

Carro de sacs, anys 50. Fons de Marta Ros i Ollé

ANTICIPA’T
i Reserva el teu Viatge
Setmana Santa
i Estiu 2022

AGÈNCIA DE VIATGES - GRUP A - TÍTOL G.C. 343

OFERTES: www.llaspatours.com
OFERTA CREUERS 2022 - Reserva anticipada al millor preu!!!
Mediterrani - Capitals Bàltiques - Els Fiords - Illes Gregues
Costa Cruceros - MSC - Pullmantur
Royal Caribbean - NCL
Nens Gratuits

OFERTA CREUERS FLUVIALS

PROGRAMACIÓ
MAJORS 55 anys
Ofertes i
dtes especials

PROGRAMACIÓ
Especial NUVIS
08700 IGUALADA

Telf. 93 803 65 08 / 93 803 66 53

-

Plaça de la Creu, 8

-

08700 IGUALADA

mail: llaspatours@llaspatours.com

FINESTRES - TANCAMENTS - BARANES - TENDALS, CORTINES STOR INTERIOR I EXTERIOR
PÈRGOLES - MAPARES DE BANY - PORTES AUTOMÀTIQUES I SECCIONABLES

C. Migdia, 83 - Tel. 93 806 05 77 - Mòbil 609 28 63 72 - VILANOVA DEL CAMÍ
jumart@jumart.es

BASES DEL
Xè CONCURS
D’APARADORS

Enguany l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada recupera el Concurs
d’Aparadors dins els actes de les seves festes gremials. La darrera edició, és a dir la novena, fou l’any 2006.
Tema - Els Tres Tombs i tot allò que pugui estar relacionat amb el món
del cavall.
Participants - Aquest concurs està adreçat a tots els comerciants
d’Igualada.
Inscripció - Per inscriure’s en aquest Concurs d’Aparadors s’haurà
d’enviar un correu electrònic a anticgremitraginersigualada@gmail.
com abans del dia 11 de gener, indicant el nom de l’establiment,
l’adreça, el telèfon i el nom del seu propietari o representant.
Condicions del concurs - Els aparadors que participin en el concurs
hauran d’estar decorats del dia 13 al 30 de gener. Caldrà exposar
a l’aparador el cartell de la festa que es facilitarà una vegada s’hagi
formulat la inscripció.
Jurat - El jurat format per tres membres designats per la Junta de l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada, passarà a visitar un per un els aparadors,
els dies 24, 25 i 26 de gener, i emetrà el veredicte el 27 de gener.
Premis - S’atorgaran tres premis als aparadors que el jurat consideri
millors. Els premis es lliuraran en els establiments premiats el divendres
28 de gener.
Primer premi: Un vol en globus per a una persona, amb Camins de vent.
Segon premi: Lot de productes gentilesa de Dispoch.
Tercer premi: Menú de cap de setmana per a dues persones al restaurant Racó del Traginer i entrada al Museu del Traginer – Col•lecció
Antoni Ros.
Quart premi: Dues tandes de 10 minuts per a una persona al Karting
Castellolí.
Notes - Les fotografies dels establiments participants podran ser difoses
per premsa i les xarxes socials de l’entitat.

Foto de Manel Marimon i Gomis

Foto de Manel Caballé Miquel

42è Concurs Fotogràfic
TÍPICS TRES TOMBS
D’IGUALADA 2022
La festa dels Tres Tombs a Igualada és una mostra viva
de la importància de les celebracions de Sant Antoni, on
l’entitat més antiga de Catalunya i que es remunta a l’any
1822, l’han convertit en una diada molt especial.
En aquest any 2022 l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada
celebra els 200 anys d’existència. Per això celebrarem els
típics Tres Tombs el 23 de gener, com és habitual, però
enguany també serà la ciutat on es celebrarà la Trobada
de la Federació Catalana dels Tres Tombs, el dia 8 de
maig.
Per tant se celebraran dues efemèrides dels Tres
Tombs en diferents dates sota un sol concurs.
Tema - Que faci referència a les activitats i a l’ambient
format a l’entorn dels TÍPICS TRES TOMBS D’IGUALADA
i que ha de ser públic i d’accés universal per tots els fotògrafs, que es celebra als voltants del 23 de gener i el 8 de
maig de 2022 a Igualada. Les activitats es publicaran a
la web de l’ANTIC GREMI de TRAGINERS d’IGUALADA:
https://gremitraginersigualada.org/
Calendari - Inscripció per poder presentar les obres
a concurs el: 19 de gener de 2022.
Termini de tramesa de les obres (dels dos Tres
Tombs): 16 de juny de 2022, a les 24h.
Veredicte: 18 de juny de 2022 a les 10h. El jurat es
reunirà en públic al local de l’AFI, a l’Av. Barcelona, 105,
local D8 edifici IG-NOVA, d’Igualada.
Exposició: de l’1 al 22 de juliol a la sala d’exposicions de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Inauguració de l’exposició: 1 de juliol, a les 19h.
Lliurament de premis: 1 de juliol, a les 19h, durant
l’acte d’inauguració de l’exposició.
Premis
PRIMER - 250€ - CAMINS I ASSOCIATS, S.A.,
Corredoria d’Assegurances.
SEGON - 200€ - GERARD JARDINS.
TERCER - 150€ - TALLER ELECTRO-MECÀNIC PUJOL.
QUART - 100€ - PEIXOS DUEÑAS.
CINQUÈ - 50€ - INSTAL•LACIONS LITRE Y AMPER, SL.
Cada participant només podrà obtenir un premi, a part
del PREMI ESPECIAL “ANTIC GREMI DE TRAGINERS
D’IGUALADA”. El premi especial és triat pels organitzadors de l’esdeveniment i podrà ser concedit a qualsevol
autor, encara que ja hagi aconseguit un altre premi. Serà
portada del següent any en els diferents programes que
s’editin, i tindrà un premi de 200€.
Participants - Tothom qui ho desitgi.
La participació és gratuïta.

Modalitat - Fotografies digitals amb tècnica lliure.
Es permet el retoc bàsic, però en cap cas s’acceptarà la
manipulació i l’alteració de la realitat.
Obres - Cada autor podrà presentar un màxim de 5 fotografies, entre els dos esdeveniments, exclusivament en
format digital.
Totes les imatges han de tenir un títol. Frases com “sense
títol”, no seran acceptades, ni tampoc els noms d’arxius
fotogràfics.
Mides i presentació de les obres - Les imatges es presentaran exclusivament en format digital JPEG, mida
màxima del costat més llarg 1920 píxels i mida màxima
del costat més curt 1280 píxels; amb una resolució de
300dpi i entre 1,5 MB i 2 MB. Per les imatges quadrades
la mida màxima és de 1280 x 1280 píxels.
En el cas que la mida sigui superior a l’establerta,
l’organització la reduirà de manera automàtica, no fentse responsable del resultat obtingut. La imatge no portarà
cap símbol que identifiqui l’autor.
Inscripció i tramesa - La participació és exclusivament
en format digital i la inscripció es realitzarà través de
l’adreça https://afi-igualada.fotogenius.es/
A l’esmentada web s’haurà d’omplir el formulari
d’inscripció seguint les instruccions i pujar les fotografies.
Jurat El jurat estarà format per 3 persones d’acreditat criteri fotogràfic assignats per la Federació Catalana de Fotografia; es reunirà a l’Agrupació Fotogràfica d’lgualada.
El Premi Especial Organització ANTIC GREMI de TRAGINERS d’IGUALADA, serà triat entre totes les fotografies presentades per un jurat format per membres de
l’organització de l’esdeveniment. El concurs serà conduït
d’acord amb les normatives de la Federació Catalana de
Fotografia -F.C.F.-. La decisió del jurat serà inapel•lable.
Varis -Donat el caràcter documental d’aquest concurs, el
jurat valorarà prioritàriament aquest aspecte per sobre de
qualsevol altre.
Les obres premiades quedaran en propietat de l’ANTIC
GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA, el qual es reserva
el dret de publicar-les, fent-hi constar el nom de l’autor.
Per obtenir el Premi Especial Organització, preferiblement
es valoraran les fotografies que tinguin un format vertical.
Una selecció de les obres premiades i participants seran
exposades al públic.
Aquest certamen és reconegut per la Federació Catalana
de Fotografia -FCF-amb el número- 2022-19 - i puntua
per a l’obtenció de les distincions d’AFCF, EFCF i MFCF.
El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació
íntegra d’aquestes bases.
Qualsevol problema no establert en les bases que pugui
sorgir, serà resolt per la comissió organitzadora.
Els autors són responsables exclusius de tots els drets
d’imatge i de propietat que puguin generar les seves obres.

Carro de la palla, anys 50. Fons de Marta Ros i Ollé.

Des de 1980 al teu servei

1,5€

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
INFANTIL 2022
17è CONCURS DE DIBUIX
INFANTIL A LES ESCOLES
“SURT A VEURE ELS TRES TOMBS”

6- El veredicte es comunicarà per correu electrònic,
al mateix correu des d’on s’hagi rebut la inscripció.
7- L’exposició dels dibuixos, als baixos de la Biblioteca
Central d’Igualada, serà del 25 de març al 14 d’abril
de 2022. El dissabte 26 de març de 2022 a les 12
del migdia es farà el repartiment de premis als mateixos baixos de la Biblioteca Central.
Premis
Hi haurà un premi per a cada categoria i diferents premis
especials.

Descripció
Campanya promocional que té la finalitat de fer arribar
als nens/es de diferents escoles una de les tradicions més
importants de la nostra ciutat a més d’incentivar-los a
sortir al carrer el dia 23 de gener per gaudir dels Tres
Tombs. Els alumnes de les escoles participants hauran
de dibuixar un element característic de la festa, la qual
aquest any celebra els seus 200 anys de vida.
Els dibuixos prèviament seleccionats s’exposaran ALS
BAIXOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL D’IGUALADA
del 25 de març al 14 d’abril de 2022.
Volem agrair a les escoles la nombrosa participació que
anem assolint any rere any i animar-los a tornar-hi a participar.
Participants
Adreçat als infants d’educació infantil i als d’educació primària. En total 9 cursos, tot i que poden ser dues o més
classes per curs, en el cas que l’escola en tingui.
Normes de la campanya
1- Cada escola haurà de fer el concurs intern per categories (9 cursos) amb el tema mencionat anteriorment.
En el cas que fos de doble línia serien 18 les classes participants. Des de l’escola s’haurà d’escollir un dibuix per
classe que seran els que s’entregaran a l’Antic Gremi de
Traginers. És a dir 9 dibuixos en total (en el cas d’una
línia), o bé 18 dibuixos en total (en el cas de doble línia).
2- L’Antic Gremi de Traginers repartirà a cada escola les
làmines perquè les nenes i els nens puguin fer els dibuixos.
3- A cada obra hi ha de constar el nom del nen/a, el
curs i l’escola (al darrere del full).
4- L’Antic Gremi de Traginers recollirà a cada centre inscrit les obres seleccionades i posteriorment, després de
l’exposició, les retornarà.
Termini d’execució
1- IMPORTANT: Cal que us inscrigueu al concurs fentnos arribar un correu electrònic a: anticgremitraginersigualada@gmail.com fins el 14 de gener.
2- En conèixer el número d’inscrits us repartirem les làmines durant la setmana del 17 al 21 de gener.
3- Concurs a les escoles fins el 18 de febrer de 2022.
4- A partir del 21 de febrer un membre de l’organització
vindrà al centre a recollir les obres seleccionades pel vostre equip de mestres.
5- Els dibuixos presentats seran seleccionats per un jurat
format per membres de la Junta de l’entitat, entre d’altres.
Els dibuixos seran seleccionats per categories per tal que
en surti un de premiat per cada curs, més els premis especials.

Públic objectiu
Públic en general i en especial les escoles, els pares, les
famílies i els amics dels alumnes participants.
Retorn de les obres
Una vegada finalitzada l’exposició les obres seran retornades a les escoles, exceptuant les premiades. Cal dir,
que totes aquelles obres que no tinguin les dades
identificadores no es retornaran.
Notes
L’Antic Gremi de Traginers s’encarregarà de realitzar les
notes de premsa i puntualment, inserir els anuncis de la
campanya amb la relació de les escoles participants (això
no obstant, no impedeix que cada escola faci les seves
notes, si ho considera oportú).
Confiem que des de les escoles fareu ressò de l’exposició
als alumnes i a les seves famílies. Convideu-los a veure la
mostra àmplia i variada de dibuixos seleccionats, a més
a més d’informar del dia de la recollida de premis als
alumnes guanyadors.
Dades de contacte
Per qualsevol dubte o demanda podeu escriure’ns a:
anticgremitraginersigualada@gmail.com
Aprofitem també per convidar-vos a visitar la pàgina web
que estrenem enguany en motiu del bicentenari de la festa: www.gremitraginersigualada.org
Moltes gràcies.

Il•lustració d’Elisabet Serra Vendrell

Tres Tombs, anys 50. Fons Museu del Traginer - Col·lecció Antoni Ros.

NOTES
RESERVAT EL
DRET D’ADMISSIÓ

L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada es reserva el dret de modificar o suspendre qualsevol dels actes anunciats, comunicant-ho oportunament pels
mitjans de comunicació locals o a través de les xarxes socials.
Es reserva el dret d’admissió en tots els actes organitzats per l’Antic Gremi
de Traginers d’Igualada.
Per la reserva de tiquets pel DINAR DE GERMANOR a l’HOTEL AMÈRICA
(preu per adult 45€, menú infantil 20€ i mini menú 15€), podeu trucar a
Maria Pilar Duran 609 879 356, Gerard Aure 636 933 028, o adreçantvos a qualsevol membre de la Junta Directiva fins el dia 18 de gener. Un
cop finalitzat aquest termini no s’admetrà cap més reserva. Confirmada la
reserva, en cas de no assistir-hi el càrrec anirà a compte de qui la va fer.
Pagament únic per reserva.
En cas d’al•lèrgies i/o intoleràncies alimentàries i/o menú vegetarià informar en el moment de la reserva telefònica.
IMPORTANT: tots els assitents al dinar de germanor hauran de presentar el certificat Covid.
Es recorda que en els actes que es realitzen al Teatre Municipal
l’Ateneu cal inscripció prèvia, consulteu el telèfon i els terminis per
cada acte en l’apartat del programa d’actes.
Els tortells sortejats durant la mitja part del concert del dia 29 de gener,
s’entregaran únicament al soci present o a un familiar directe (pares, cònjugue, germans o fills).

Autovia A2 - sortida km 545
direcció Andorra - JORBA

CENTRE COMERCIAL
Bufet

Dies

Esmorzar

Dissabtes,
Diumenges i Festius

De 08:00h a 10:30h

3€

Dinars i
Sopars

Súper

Horari

Preu

De Dilluns a Dijous

De 12:00h a 17:00h

5€

Divendres i
vigílies de Festius

De 12:00h a 23:00h

5€

Dissabtes,
Diumenges i Festius

De 10:30h a 23:00h

8€

Dies

Tels.938 078 180 - 938 078 103

Bufet lliure

Horari

De Dilluns a Dissabte

De 09:00h a 21:00h

Diumenges i Festius

De 10:00h a 19:00h

Supermercat

Botiga BonArea

Gasolinera

Cafeteria

Autorentat

menú diari
Rafael Casanovas,18-20 - Tel. 938 060 486 - Vilanova del Camí

www.bonarea.com

Carro de fogots, Tres Tombs 2001. Foto cedida per la família Aure Castells.

AGRAÏMENTS DE
L’ANTIC GREMI DE
TRAGINERS
D’IGUALADA

L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA vol agrair sincerament la col·laboració i participació de totes aquelles persones
que van fer possible el desenvolupament i la celebració de la
festa i els actes que en van formar part el passat 2021.
Així també, agrair la col·laboració dels següents establiments,
empreses i entitats:

AGRO-COMERCIAL CLARAMUNT
AGRO IGUALADA, S.C.C.L
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
ÀRIDS ANOIA S.L
BALL DE BASTONS D’IGUALADA
CALVET DE MAIANS, S.L
CAMINS I ASSOCIATS, S.A.
CORREDORIA D’ASSEGURANCES
COMERCIAL GODÓ
FELIP UNIGRÀFIC S.L
FLORS I PLANTES ARGELICH

GERARD JARDINS
GREMI DE BLANQUERS D’IGUALADA
IGUANA COMUNICACIONS S.L
INSTAL•LACIONS LITRE Y AMPER S.L
PA IGUALADA S.A.
PASTISSERIA BON TAST
PASTISSERIA CLOSA
PASTISSERIA FIDEL SERRA
PASTISSERIA PLA
TALLER ELECTROMECÀNIC PUJOL
THE CRAFTERS WORKSHOP

Dibuix de J.Navarro Sans. Premiat en la darrera edició del Concurs de Dibuix Infantil.

Foto de Jaume Peña i Montes

ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA
Vols sumar-te a la festa?
Vols col•laborar amb l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada?
Pots associar-t’hi per 35€ l’any.
La teva aportació ens ajudarà a mentenir la tradició.

Contacta amb nosaltres!
Correu electrònic: anticgremitraginersigualadamail.com
Facebook: http://www.facebook.com/anticgremitraginersigualada
Instagram: traginers .igualada
Twitter: @traginersigd

Primer premi de fotografia en el darrer Concurs Fotogràfic. Foto de Manel Caballé

Foto cedida per la família Aure Castells

PAU - PLA D’AUTOPROTECCIÓ TRES TOMBS IGUALADA
A la població en general se li comunica les informacions, consells i instruccions següents:
-Vetlleu i controleu les nenes i els nens perquè no
s’aproximin als animals i a les rodes dels carruatges.
-No espanteu o crideu els animals durant el recorregut.
-Es recomana no transitar entre carruatges durant tot el
recorregut dels Tres Tombs, i per tant mantenir-se a les

zones habilitades per l’organització.
-En cas de pèrdua contactar amb la Policia Local.
-Els responsables de l’organització de l’Antic Gremi de Traginers s’identificaran amb un braçalet amb
l’anagrama de l’entitat.

REQUISITS PER ALS PARTICIPANTS EN ELS TRES TOMBS I CONDICIONS
DE MANEIG DELS ÈQUIDS:
Es recorda a tots els participants en els Tres Tombs
l’obligació de portar la següent documentació per tal de
passar el control sanitari corresponent:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
-Fotocòpia de la Targeta Sanitària Equina.
-Dades del propietari i participant en els “Tres Tombs”.
Els controls sanitaris pertinents es realitzaran en el moment
de l’esmorzar el mateix dia dels Tres Tombs, a partir de les 9
del matí a l’esplanada del Torrent de Can Masarnau.

IMPORTANT: Tots els participants s’hauran d’inscriure
obligatòriament. En aquest moment es lliuraran les acreditacions, que hauran de ser visibles al llarg del recorregut
durant els Tres Tombs.
Les presents festes gremials s’acullen i s’adhereixen al compliment del protocol de seguretat i benestar animal, així
com al reglament d’ordre de cavalcades i passades dels
Tres Tombs de Catalunya, de la Federació Catalana dels
Tres Tombs.

Informació extreta del Tríptic “Recomanacions per a la festa dels Tres Tombs”elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El carro de la palla amb els cavalls enganxats a la llarga, en direcció a les Maioles per a anar a descarregar a
la granja de cal Morera (actualment granja de cal Fum). Foto de Josep Miñano.

Fes tradició i encarrega el
Tortell de Sant Antoni

SI TRIES VIPSOFAS, TRIES:
QUALITAT, DISSENY I CONFORT

