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201è Aniversari
de la Festa Patronal
de l’Antic Gremi
de Traginers
d’Igualada
Dies 13, 17, 21,
22 i 28 de
gener de
2023

22 de gener de 2023

Tres Tombs
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MEMBRE DE LA FEDERACIÓ CATALANA 
DELS TRES TOMBS

1822-2023
FESTA TRADICIONAL D’INTERÈS NACIONAL 2010

CREU DE SANT JORDI 2009
FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC 1981

MEDALLA DE LA CIUTAT 1976
MEDALLA D’OR DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ

DE BARCELONA AL MÈRIT CULTURAL 1974

ENTITAT EN CONVENI AMB:



Tel. 93 803 18 60
Rbla. Sant Ferran, 59

IGUALADA

c/ Born, 7
08700 IGUALADA
Tel. 93 803 19 74
www.casavictoria.cat
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Sóm especialistes en 
BANYS i CUINES

ens encarreguem de tot
Pressupostos sense compromís
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Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada

I seguim!

Tant important com arribar és seguir, ho sabeu prou bé, 
traginers. Si l’edició de la Festa dels Tres Tombs d’Igualada 
de l’any passat era importantíssima per commemorar el 
bicentenari d’aquesta celebració; aquest any, l’edició 201, 
és tant o més remarcable, ja que ens demostra que la festa 
és viva i segueix, gràcies a l’esforç de tots vosaltres que 
manteniu el llegat dels traginers de la nostra ciutat. 

Com alcalde d’Igualada i descendent de família traginera, 
no puc més que agrair la tasca de totes les persones de l’Antic 
Gremi de Traginers que heu treballat i seguiu treballant 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 i 
comunicant a les persones de pobles i ciutats. 

En la societat actual, on els estímuls són rapidíssims i on tot 
és cada vegada més fugaç, cal posar de relleu que la Tradició 
dels Tres Tombs segueixi fent que la nostra ciutat visqui, any 
rere any, la festa dels “Tonis” amb estima. Veure com els més 
petits continuen badant la boca davant la imponència dels 
carros i dels cavalls engalanats i descobreixen com aquest 
era un dels oficis del nostre passat, és una de les raons 
principals per mantenir viva la festa i fer que cavalls i carros 
tornin a traginar pels carrers de la nostra ciutat. 

Vull destacar que 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, 
les cercaviles, l’ofici solemne o el ball de socis, entre d’altres. 
Un conjunt d’activitats que des de l’Antic Gremi de Traginers 
gaudiu amb la mateixa passió de fa ja més de dos segles.

Gràcies per ser-hi i per la vostra feina, Traginers!

Endavant amb l’edició 201 de la Festa dels Tres Tombs 
d’Igualada.



93 803 23 68 · 93 805 42 67

c/ Tecnologia, 6
pol. ind. de les Gavarreres
08711 Òdena

c/ Òdena, 13
c/ Prats del Rei, 4

08700 Igualada

especialistes en
PÀDEL

Plaça del Pilar, 2
Tel. 93 803 19 36 - 08700 IGUALADA

www.esportssalles.com

Des de 1968

Festes
Gremials

2023



Festes
Gremials

2023

Festes
Gremials

2023

TRAGINERS D’IGUALADA - EL GREMI MÉS ANTIC

Igualada té molta sort. Quan ja s’han apagat les llums 
de Nadal, els Reis ja han vingut i els prop de mil patges 
han repartit els joguets per tot Igualada; quan ens pensem 
que encarem el gener amb fred, ombres llargues, dies amb 
poques hores de llum... tot Igualada està esperant la propera 
festa, la de l’Antic Gremi dels Traginers. Ja escoltem de lluny 
els drings de les esquelles, el trot dels cavalls, la música de 
les rodes, els frens i els “renecs” dels traginers: arri! sooo!

La Festa dels Tres Tombs il·lumina la ciutat i és la més 
antiga del món ininterrompudament. 201 anys d’història. 
Carregada de medalles d’or, de mèrits culturals, tant de la 
Diputació com de la Generalitat, la Creu de Sant Jordi, i 
Festa Tradicional d’Interès Cultural. Ja no es pot demanar res 
més i sou nostres, d’Igualada, orgull dels igualadins.

L’any passat l’Ajuntament vàrem tenir l’honor de ser portadors 
de la bandera petita i visquérem feliços i intensament les 
festes i els actes d’aniversari dels 200 anys, i de la trobada 
del 25è aniversari de la Federació Catalana dels Tres Tombs.

Aquest any farem el traspàs al membre soci que li pertoqui 
i seguireu la ronda d’abanderats amb tot l’amor, respecte i 
il·lusió que hi poseu tots els membres socis.

L’any de la Capitalitat de la Cultura Catalana, ja l’hem deixat 
enrere, però heu de saber que la vostra festa, l’aniversari, i 
tots els actes han enriquit l’any i han fet que Igualada llueixi 
amb dignitat i orgull.

Els Traginers d’Igualada sou un dels millors exemples de 
festa tradicional, històrica i patrimonial, amb el permís de 
Sant Bartomeu.

Enhorabona! Que visquin molts anys ELS TRAGINERS 
D’IGUALADA!

Pere Camps i Oviedo
Regidor de Promoció

Cultural i Relacions Institucionals



 

938050163

carta i menú diari i de cap de setmana

28 ANYS AL VOSTRE 
SERVEI!

Dimecres a Diumenges

Reserva la bota per 
a dinar o sopar

racodeltraginer@gmail.com - www.museudeltraginer.com

Bodes i ram
s de núvia

Flor natural i 
artificial

Decoració

c/. Sant Vicenç, 31 (Plaça les Tortugues) 
08700 - IGUALADA

Telf. 667 265 705
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SEGUIM SUMANT

Benvolgudes amigues i benvolguts amics de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada;

Deixem enrere el bicentenari, cansats però orgullosos, 
mirant enrere i mirant endavant, perquè hem de seguir 
sumant anys d’història, però sobretot anys de Tres Tombs, de 
germanor, de feina ben feta i somriures.

Aquest passat 2022 l’hem celebrat de valent. Hem honorat 
l’ofici de traginer i els nostres ancestres fent moltíssims actes. 
Després dels Tres Tombs simbòlics del passat 2021, ens 
tocava fer dos Tres Tombs a la ciutat, i ho vàrem fer, ja que a 
Igualada va tenir lloc la Trobada Nacional dels Tres Tombs de 
Catalunya, acte que es va organitzar conjuntament amb la 
Federació Catalana dels Tres Tombs i que va comptar també 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.

Enguany, doncs, deixem enrere les excepcionalitats, i 
reprenem la festa de sempre, sense restriccions, i amb els 
protagonistes que, com mai, esperen ser-ho: els banderers, 
la pubilla i les seves dames. 

Potser aquest any ens semblarà que fem poques coses, 
però les farem com sempre, amb molt d’amor, el que tenim 
indiscutiblement per la festa, per la ciutat i pels igualadins i 
les igualadines, i amb la il·lusió posada en què els rituals, 
que són la identitat dels pobles, puguin seguir ben vius a la 
nostra ciutat i al país.

Per últim, un agraïment immens 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, 
al públic que surt al carrer, i evidentment i sobretot als socis i 
als companys de junta. Som un gran equip de persones, que 
de forma altruista fem possible la festa amb molta dedicació 
i esforç. Així doncs, gaudim-la!

Montserrat Argelich i Solé
Presidenta de l’Antic Gremi de 

Traginers d’Igualada



sara@saracastells.com
    @saracastells.joiera
    @saracastells.joiera

c/ del Roser, 21, local 2 · 08700 Igualada
93 173 70 12 · 667 00 74 64

Joies d’autor · Joies personalitzades
Restauració i transformació de joies
Coworking · Tallers
Escola de joieria
Espai creatiu i artesà

C/. Roser, 17 - Tel. 93 803 07 05 - 08700 IGUALADA

Trobareu el típic tortell de Sant Antoni

TARGARONA
pastisseria
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PRESIDENTA   Montserrat Argelich i Solé 

VICEPRESIDENT      Gerard Paradell i Andreu

TRESORERA   Maria Pilar Duran i Pasqual 

SECRETÀRIA   Sílvia Tomàs i Poch 

CAP DE PREMSA  Sandra Paradell i Andreu

VOCALS   

ORGANITZACIÓ  Pere Pineda i Marimon

    Jaume Prat i Salat 

    Pere Argelich i Carles

    Berta Prat i Alemany

    Enric Grima i Poch

    Francina Solé i Marimon

LOGÍSTICA   Josep Pons i Tomàs

    Antoni Aure i Sánchez 

    David Andreví i Blanco 

    Jaume Pons i Genovès

    Gerard Aure i Montraveta

JUNTA DIRECTIVA DE 
L’ANTIC GREMI DE 
TRAGINERS 
D’IGUALADA 2023

Banderers 2022. Foto de Joan Guasch



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 hC/ Itàlia, nau 2 (Pol. Ind. Les Comes) - IGUALADA - Tel. 937 681 913

Al seu servei

Bufet lliure

Supermercat

www.bonarea.com

Gasolinera

Botiga BonArea Cafeteria Autorentat

CENTRE COMERCIAL

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

Autovia A2 - sortida km 545 
direcció Andorra - JORBA

Bufet PreuHorariDies

Esmorzar De 08:00h a 10:30h

Dinars i
Sopars

De 12:00h a 17:00h

De 12:00h a 23:00h

De 10:30h a 23:00h

Súper HorariDies

De Dilluns a Dissabte De 09:00h a 21:00h

Diumenges i Festius De 10:00h a 19:00h

4,5€

7€

7€

10€

Dissabtes,
Diumenges i Festius

De Dilluns a Dijous

Divendres i 
vigílies de Festius

Dissabtes,
Diumenges i Festius

Tels.938 078 180 - 938 078 103

menú diari
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PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA
PATRONAL DE L’ANTIC GREMI DE 
TRAGINERS D’IGUALADA 2023

El Ball de Bastons d’Igualada acompanyant el recorregut del dia 17 en les passades festes. Foto de Joan Guasch

divendres, 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 Saló de Sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada, presentació de les Festes Gremials, ban-
derers i proclamació de la pubilla i dames.
Els banderers d’enguany seran el Sr. RAMON SOLÀ 
I BORRÀS, portador de la bandera petita i el Sr. AN-
TONIO COSTA I DÍAZ, portador de la bandera gran.
Pel que fa a la pubilla, aquest honor correspon a 
FRANCINA SOLÉ I MARIMON, acompanyada de les 
seves dames d’honor ÀNGELS SOLÉ I MARIMON  i 
LUJAN RODRÍGUEZ I AGUZA.
L’acte acadèmic anirà a càrrec de la Sra. PIA PRAT 
I JORBA.

del 13 al 30 de gener
11è Concurs d’aparadors adreçat al comerç local 
de la ciutat. Durant aquest període els aparadors par-
ticipants es guarniran en motiu de les festes gremials.
El divendres 27 de gener s’emetrà el veredicte. 

dimarts, 17 de gener
A 2/4 de 10 del matí i des de casa el banderer Sr. 
ANTONIO COSTA I DÍAZ portador de la bandera 
gran situada al carrer de la Soledat, 52  s’anirà a 
buscar la bandera petita, portada per el Sr. RAMON 
SOLÀ I BORRÀS situada al carrer Sant Josep, 106. 
Ens acompanyarà la Banda de Música d’Igualada i 
els Trabucaires igualadins “Els Voladors”, i ens diri-
girem a l’arxiprestal Basílica de Santa Maria. Tam-
bé ens acompanyaran la pubilla FRANCINA SOLÉ 
I MARIMON, i les seves dames d’honor ÀNGELS 
SOLÉ I MARIMON I LUJAN RODRÍGUEZ I AGUZA.
A les 11 del matí i a la basílica de Santa Maria tindrà 
lloc el solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat 
presidit per Mn. Eduard Flores, arxiprest, i concele-
brat pels rectors de la ciutat i superiors de les comu-
nitats religioses. 
Predicarà Mn. Xavier Bisbal, rector “in solidum” de 
les parròquies de Santa Maria i la Sagrada Família. 
Hi participaran amb els seus cants el grup Lux En-
samble acompanyats per l’organista Pol Requesens. 
Al finalitzar es cantaran els goigs de Sant Antoni. En 
sortir s’acompanyaran les banderes al seu domici-
li. Davant de l’Ajuntament i a casa dels banderers 
s’oferirà els Ball de Bastons, a càrrec dels balladors 
del “Ball de Bastons d’Igualada”.
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Tres Tombs 2022. Foto de Joan Guasch

dissabte, 21 de gener
A 2/4 de 7 de la tarda, tradicional cercavila. Prime-
rament, s’anirà a buscar la bandera gran a casa el 
banderer Sr. ANTONIO COSTA I DÍAZ al carrer de 
la Soledat, 52. Seguidament, ens dirigirem al domi-
cili del portador de la bandera petita RAMON SOLÀ 
I BORRÀS al carrer Sant Josep, 106, per tal d’iniciar 
la cercavila pels carrers de la ciutat. El recorregut 
previst serà el següent: c/St. Josep, plaça Francesc 
Bedós, c/ Dr. Pujades, av. Pau Casals, Passeig Ver-
daguer, c/Òdena, rbla. Sant Isidre, rbla. Nova, c/
Sta. Caterina, Plaça Catalunya, c/Trobadiners, ctra. 
Manresa, av.Barcelona, c/St. Josep. Tornada: c/St. 
Josep, Plaça Francesc Bedós, c/ Dr. Pujades, av.Pau 
Casals, av. Caresmar, c/ Soledat fins al núm 52. 

A l’arribar a casa dels banderers, aquests obsequia-
ran a tots els presents amb coca i barreja.

diumenge 22 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. 
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 les 12 del migdia, inici dels Tres Tombs, que re-
alitzaran el recorregut habitual. Obrirà la comitiva 
“La Farola”, la Guàrdia muntada del cos de Mossos 
d’Esquadra, la carrossa de Sant Antoni Abat seguida 
de les banderes gremials, pubilla i dames.
En el darrer tomb, i des de l’empostissat situat a la 
rambla de Sant Isidre, benedicció de totes les ca-
valleries i animals domèstics presents, a càrrec de 
Mossèn Pere Roig.
A les 4 de la tarda dinar de germanor a l’Hotel Amè-
rica, d’Igualada.

dilluns, 23 de gener
A 2/4 de 8 del vespre i a l’església de la Soledat, 
missa en sufragi pels socis traspassats a càrrec de 
mossèn Josep Massana.



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

IGUALADA

Avinguda Vilanova, 22
Igualada, 08700 (BCN)

pujoltallerelectromecanic@gmail.com

Tel. 93 803 04 42 / 646 632 511
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Dinar de germanor a la Tossa de Montbui 2022

dissabte, 28 de gener
A 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu, 
concert a càrrec D’IGUALADA GOSPEL CHOIR. 
A l’acabar, es parlarà amb els banderers, la pubilla 
i les dames i es realitzarà el sorteig de tortells entre 
tots els 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 
13 al 20 de gener. Les entrades es podran reservar 
per grups d’una mateixa unitat familiar. 
Les entrades s’enviaran al correu electrònic o Whats-
App que s’hagi indicat en el moment de la reserva. 
Cada soci tindrà dret a dues entrades. 
A partir del 21 de gener les entrades estaran a 
la venda per a tota la ciutadania al preu de 5€ a 
https://tiquetsigualada.cat/

del 22 de març al 6 d’abril
Exposició del 18è Concurs de Dibuix “Surt a veure 
els Tres Tombs”, als baixos de la Biblioteca Central 
d’Igualada

dissabte, 25 de març
A les 12 del migdia, als baixos de la Biblioteca Cen-
tral entrega de premis del 18è Concurs de Dibuix 
Infantil “Surt a veure els Tres Tombs”. 

del 14 al 30 d’abril
Exposició del 43è Concurs Fotogràfic “Típics Tres 
Tombs 2023”, a  la sala d’exposicions de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, situat a la plaça del Rei, 15. 
Horari d’obertura: de dilluns a divendres de 9 a 14h 
i de 4 a 20h; dissabte i diumenge d’11h a 13h i de 
18h a 20h.

divendres 14 d’abril
A les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, inauguració i entrega de pre-
mis del 43è Concurs Fotogràfic “Típics Tres Tombs 
2023”.

diumenge, 28 de maig 
A  2/4 de 2 de la tarda, dinar de germanor a la 
Tossa de Montbui. 

durant la primera quinzena de juny
Excursió gremial. Properament es comunicarà als 
associats la data i lloc de l’excursió.

Actuació d’Igualada Gospel Choir



Carrer Nou, 5 - IGUALADA - Tel. 93 803 52 07 (Tenda)
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BANDERERS 2022

AJUNTAMENT D’IGUALADA, portador de la bandera petita. Foto de Joan Guasch

GENERALITAT DE CATALUNYA, portadors de la bandera gran. Foto de Joan Guasch
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PROCLAMACIÓ DE LA CAPITAL
DELS TRES TOMBS DE CATALUNYA
I PROCLAMACIÓ DELS BANDERERS 2022

Foto de Joan Guasch



OFICI SOLEMNE 2022

Foto de Joan Guasch
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CERCAVILA NOCTURNA 2022

Foto de Joan Guasch
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BANDERERS 2023

RAMON SOLÀ I BORRÀS
Portador de la bandera petita

ANTONIO COSTA I DÍAZ
Portador de la bandera gran
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PUBILLA I DAMES D’HONOR 2023

FRANCINA
SOLÉ I MARIMON

Pubilla de l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada 2023

ÀNGELS
SOLÉ I MARIMON

Dama d’honor

LUJAN
RODRÍGUEZ I AGUZA

Dama d’honor



Tel. 691 578 913

www.molinsdelafonttrobada.com

Can Planell, s/n - 08710
Sta Margarida de Montbui

Unics molins fariners a Catalunya en ple funcionament

UN LLOC EN PLENA NATURA
PER GAUDIR DE LES VOSTRES
FESTES O CELEBRACIONS
FAMILIARS

TELÈFON PER A RESERVAR:        691 578 913 (Beneta) - benetaplanell@hotmail.com

VISITES GUIADES
PER A GRUPS EN

HORES CONCERTADES

ESPAI CULTURAL-LÚDIC I GASTRONÒMIC

Gràcies per la vostra fidelitat
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Quin honor ser banderers de la bandera petita de l’Antic Gremi 
de Traginers!

Els Tres Tombs formen part de les meves arrels i vivències de la 
infància. El meu pare Josep Solà Casanelles fou traginer durant 
tota la seva jovenesa: les pedres que llueixen a l’Asil del Sant Crist 
són en la majoria transportades en carro tirat per cavall conduït 
pel meu pare.

El pare era un bon admirador de la festa dels Tres Tombs i en 
tinc un record d’infantesa meravellós. El dia dels Tres Tombs ens 
arreglàvem molt bé i després d’una hora a camí a peu anàvem a 
veure els Tres Tombs, que em produïen una forta emoció. Encara 
recordo un any que la natura ens va obsequiar amb un reu mantell 
de neu i els Tres Tombs van sortir com sempre, i allò va constituir 
un regal per a tots els sentits. Encara que vivíem a pagès no vaig 
perdre mai el costum de veure els Tres Tombs. Quan les condicions 
ho van permetre vaig comprar un carro petit i un ruc més petit 
encara. Vaig participar molts anys als Tres Tombs amb els meus 
nets; això els entusiasmava, feia torns per fer cada volta.

De fet, seran les meves netes les que m’ajudaran en la tasca de 
lluir la bandera. Elles se senten doblement honorades de lluir la 
bandera petita del Gremi de Traginers i també a la vegada la 
bandera que simbolitza el record i la vivència dels seus avis i besavi.

RAMON SOLÀ I
BORRÀS
PORTADOR
DE LA BANDERA PETITA

L’avi Pepet, traginer de pedres.
Algunes de les pedres per cons-
truir la casa Milà de Barcelona (La 
Pedrera), van ser traginades amb 
el seu carro estirat pel seu matxo.

El ruc de casa.
Un molt bon traginer de blat per el molí.

Tel. 691 578 913

www.molinsdelafonttrobada.com

Can Planell, s/n - 08710
Sta Margarida de Montbui

Unics molins fariners a Catalunya en ple funcionament

UN LLOC EN PLENA NATURA
PER GAUDIR DE LES VOSTRES
FESTES O CELEBRACIONS
FAMILIARS

TELÈFON PER A RESERVAR:        691 578 913 (Beneta) - benetaplanell@hotmail.com

VISITES GUIADES
PER A GRUPS EN

HORES CONCERTADES

ESPAI CULTURAL-LÚDIC I GASTRONÒMIC

Gràcies per la vostra fidelitat



Telf. 93 803 65 08 / 93 803 66 53     -     Plaça de la Creu, 8     -     08700 IGUALADA 

mail: llaspatours@llaspatours.com

OFERTES: www.llaspatours.com

Gaudeix del teu
CREUER 

Costa Cruceros - MSC Cruceros

Oferta tot Inclós,
consulta’ns
MEDITERRANI

NORD D’EUROPA / Fiords
ILLES GREGUES

Troba el viatge
dels teus somnis

Programació Nuvis
5% dte

Reserva Anticipada

CULTURALS
Primavera - Per majors de 55 anys - 8 dies - tot inclós

Itàlia Artística
Toscana i Llacs del Nord
Itàlia Costiera Amalfitana
Meravelles de Escòcia
Grècia Braçol de la civilització

Holanda - Belgica - París
Ciutats imperials Praga - Viena
Fluvial DANUVI

        Tresors d’Asia Central - Uzbekistan    
 9 dies - 1.700 € 5

dies

1.030 €
1.030 €
1.040 €
1.450 €
1.190 €
990 €

1.070 €
1.910 €

Belleses de Sicília
Maravelles de Croàcia
Bulgària
Noruega i Fiords del Sur
La Irlanda Verda
Turquia
Egiptie
Creuer Fluvial RIN

Roma 720€  -  París 770€
Berlin 900€  -  Londres 850€

Lisboa 660€ 

1.050 €
1.190 €
1.050 €
1.350 €
1.390 €
1.150 €
1.650 €
1.700 €
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Participació amb una tartana
als Tres Tombs l’any 1983

Gaudint del Xato a la caseta de Cal Nadal

Antonio Costa i la seva filla  participant 
als Tres Tombs de 1990

Bicentenari + 1 de les Festes Patronals de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, i enguany, festa grossa a casa nostra, ja que som els 
banderers de la bandera gran. 

Per a mi i la nostra família és un honor poder representar l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada sent els portadors de la bandera 
gran per tot el que això significa, no només a nivell cultural i 
d’història, ja que s’ha de tenir en compte que és l’entitat més antiga 
d’Igualada, sinó que també, a nivell emocional i de sentiments. 

Les festes d’enguany seran molt especials per a nosaltres. Fa 42 
anys que la meva dona em va fer soci del Gremi, i des d’aleshores, 
que he estat esperant amb molta il·lusió aquest moment. 

Fent una mica d’història, el meu padrí, conegut com el Lluís 
de la Piga, era traginer, portava bots de vi a Barcelona. També 
havia treballat a Cal Gallet fent grava i arena al riu Anoia. D’ell 
en vaig aprendre el que significava ser un bon traginer: l’esforç, 
la constància, la valentia, però sobretot, la manera de tractar i 
estimar als cavalls. 

Al cap d’uns anys, a la caseta de Cal Nadal, ja tenia el meu propi 
cavall, el Xato i els diumenges gaudia enganxant-lo al carro i 
sortint a fer un tomb.  

Uns anys després, en vaig tenir un altre, i encara m’emociona 
recordar que quan baixava a la quadra a donar-li menjar 
acompanyat de la meva filla, que aleshores devia tenir uns tres 
anys, ella li passava per sota la panxa i el cavall ni es movia, 
ensenyant-me un vegada més, l’estimació incondicional d’aquests 
animals cap a nosaltres. 

Parlant de la meva filla, la vaig fer sòcia de l’Antic Gremi de 
Traginers quan va néixer i sempre li he volgut transmetre el 
sentiment d’apreci a Sant Antoni, a la festa en el seu honor i als 
animals en general.

Ella durant deu anys va ser membre de la Junta Directiva de l’AGTI 
i el 2006 va tenir l’honor de ser pubilla acompanyada de les seves 
dames, la Laura i la Cristina. 

Aquesta festa, ens ha permès compartir i viure molts moments 
especials en família. Puc recordar quan al voltant de la diada dels 
Tres Tombs, ja començàvem a netejar els guarniments i el carro per 
tenir-ho tot a punt. La bata de traginer, les mantes i els caramels no 
hi podien faltar. La nit abans ja teníem aquell pessigolleig de nervis 
tot esperant el gran dia.  

Són molts els records viscuts al voltant d’aquesta festa, on les 
sensacions i les emocions ens han omplert de joia, oferint-nos 
moments de màxima felicitat. I és així, com desitjo gaudir d’aquestes 
pròximes Festes Patronals tan esperades per a mi, acompanyat dels 
qui més estimo: la meva família i les meves amistats.

Sense allargar-me més, dono les gràcies a tothom i espero veure-
us amb molta il·lusió a tots els actes. 

Visca Sant Antoni i visca els Tres Tombs.

ANTONIO
COSTA I DÍAZ
PORTADOR
DE LA BANDERA GRAN



centrearal@gmail.com
www.centreauditiuaral.com

centrearal@gmail.com
www.centreauditiuaral.com

Casaments
Esdeveniments d'empresa
Celebracions familiars
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Començo aquest escrit amb un record especial per a la meva 
família: els meus pares el Joan i l’Antònia que m’han donat la 
vida; els avis paterns el Fèlix i la Ramona, tot i que per mi eren el 
padrí i la padrina; els avis materns la Francisca i el Josep, la tia 
Carmeta, l’Enrica i l’avi Pere. I donar-los les gràcies per tot el que 
m’han ensenyat.

Les meves arrels són a Bellprat, a la masia de Cal Manco, on he 
passat la meva infantesa durant tots els estius i caps de setmana, 
i la meva ciutat d’adopció Igualada, al barri del Rec, on he viscut 
la seva transformació.

A la masia he tingut l’oportunitat de viure i estimar la natura, jugar i 
aprendre de tot allò vinculat al món de la pagesia; he vist passar el 
cultivador, sembrar, segar, embalar; he pogut participar de plantar 
i regar les verdures de l’hort, donar de menjar a les gallines, conills, 
porcs, cavalls, veure com es construeix un paller bala per bala i he 
tingut l’oportunitat de muntar i passejar amb carro.

M’agradava escoltar els avis explicant que el mitjà de transport 
que tenien era el carro i la mula i anaven a Santa Coloma de 
Queralt a vendre i comprar productes.

L’avi Pere, l’avi del Sergi, la meva parella, era un traginer de cap a 
peus. Tenia mil i una anècdotes per explicar i durant el recorregut 
dels Tres Tombs analitzava carro per carro, traginer per traginer; 
havia sigut la seva vida.

El  tiet Jaume és soci de l’ Antic Gremi de Traginers d’Igualada des 
de fa més de 45 anys, per mitjà de l’amistat que mantenia amb 
el Ton de Torre Espatlleta. És en aquell moment que comença a 
participar activament en tots el preparatius, actes i activitats que 
duu a terme l’entitat. I és amb el pas del temps i a través de la 
seva passió per la festa que també la sentim i ens la fem nostra. El 
diumenge al matí marxava ben d’hora per anar a fer el Tres Tombs 
pels pobles de Catalunya. Uns anys més tard també va fer soci al 
meu germà Santi i a mi mateixa.

Recordo que per Nadal començava amb els preparatius del carro 
de fogots per tenir-lo a punt pel dia dels Tres Tombs. I a partir 
de gener ja començaven els actes, proclamació de banderers i 
pubilles, l’ofici, la “passacalle”, el ball i l’acte més important: els 
Tres Tombs.

 El dia de lluïment és sense cap mena de dubte el dels Típics Tres 
Tombs d’Igualada. És la representació de l’esforç i el treball de 
tot l’any perquè la festa s’exhibeixi amb tot el seu esplendor i en 
gaudeixin tots i cada un dels membres del Gremi i la ciutadania 
en general.

LA PUBILLA 2023
FRANCINA
SOLÉ I MARIMON

La Francina participant als Tres Tombs
d’Anglesola 2022 amb el carro dels fogots

La Francina i els seus germans,
el Santi i l’Àngels, a sobre el Moro,

el matxo de casa.
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GOIGS
A LLAOR DE

SANT ANTONI ABAT
PATRÓ DEL GREMI DE TRAGINERS

DE LA CIUTAT D’IGUALADA

1822 - 2022

Autor disseny i dibuix: TONI GUIX I ESTANY

Retall d’història: ORIOL SOLÀ I PRATAutor de la lletra:  Mn. ANTONI MALATS, PREV.

Autor de la música: MESTRE JOAN JUST I BERTRAN

V/: El Senyor va conduir per camins drets al just. 
R/: I li mostrà el Reialme de Déu.

PREGUEM:
Senyor, que la intercessió de St. Antoni Abat ens
reconforti, i el que no puguin obtenir els nostres mèrits
ens ho aconsegueixi abastament el seu Patrocini.
Per Crist Senyor nostre.    R/. Amén.

PUIX el vostre exemple ens crida
a seguir-vos ben lleugers:
Pels camins d’aquesta vida 
guieu sempre els traginers.

         Vostra vida al cor ens parla, 
Sant Antoni penitent;
per ço en GOIGS volem cantar-la
amb desigs de seguiment.
Imitar vostra embranzida
són els nostres grans delers.
Pels camins…

A l’Egipte, un jorn, s’obria
vostre esguard a la claror;
mes vegéreu com fulgia
altra llum que era millor.
Prou la cerquen de seguida
vostres passos dreturers.
Pels camins…

Un cop orfe, i el dimoni 
vol que us tempti el brill de l’or,
repartiu el patrimoni
i us feu pobre ben de cor.
Nova llar heu escollida
que no en  vol pas de diners.
Pels camins...

         Escollint la via estreta
dels consells de Jesucrist,
viviu, fent d’anacoreta
en un lloc desert i trist,
vida dura i recollida
de costums rígids i austers.
Pels camins...

         La inclement i negra cova
que us serveix de llar i abric
aviat la cerca i troba
Satanàs vostre enemic.
Ve amb astúcia maleïda
amagant sos instints fers.
Pels camins...

         Amb dejunis i abstinències,
amb cilicis i oracions
ofegueu vós les ardències
del gran foc de les passions.
Cada jorn de lluita ardida
us duu un guany de nous llorers.
Pels camins...

         Vostre exemple forma escola
i al desert van nous germans;
ja no sou una flor sola,
han florit nous ermitans.
Per aquella gran florida
que els ermots torna en vergers:
Pels camins...

El voler de Déu us porta
on Sant Pau fa d’ermità,
i a tots dos us reconforta
fent que un corb us porti un pa.
Déu jamai els seus oblida
i obre, a temps, els seus graners.
Pels camins...

         Venerat com un oracle
per deixebles i companys,
deixa estela de miracle
vostra mort al cent-cinc anys.
De la tasca ja finida
recolliu els fruits darrers.
Pels camins...

         A Igualada hi ha LA COLLA
que, cada any, a mig gener,
fins l’amor la torna folla
pels obsequis que us sol fer.
Quina festa més lluïda!
Quins TRES TOMBS més fatxenders!
Pels camins....

Són ambdues centenàries
les banderes gremials
que us han dut nostres pregàries 
en ses ales triomfals.
Tots amb l’ànima enardida
seguirem els banderers.
Pels camins...

         En el jorn de vostra Festa
us portem el bestiar;
preserveu-lo de la pesta,
beneïu-lo alçant la mà.
Feu-lo dòcil a la brida
i a la veu dels establers.
Pels camins...

         Beneïu també els del GREMI
que us honoren amb tant zel;
feu que, un jorn, l’eternal premi 
puguin rebre dalt el Cel.
Feu que trobin acollida
precs que el cor us fa sincers.
Pels camins...

         Vostra vida virtuosa,
gloriós Antoni Abat, 
com si fos mel saborosa,
en els GOIGS tots hem gustat.
D’eixa mel tan exquisida
serem sempre llaminers.
Pels camins...

         Puix amb veu enfervorida
som els vostres pregoners;
Pels camins d’aquesta vida
guieu sempre els traginers.



Renovem la llar

Estem al teu costat

BRUSA traginera?
Ja tens la teva 

Talla 9-10 (infantil) 24€

Si esteu interessats contacteu amb qualsevol membre de la Junta

EN TENIM PER A TOTA LA FAMÍLIA!

Talla M 24€
Talla XL 2XL 3XL  30€
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La Federació Catalana dels Tres tombs compta amb 
un protocol de benestar animal, del qual n’entrarà en 
vigor una nova versió l’1 de gener de 2023. Enguany 
serà d’obligat compliment per a tots els associats de 
la Federació i s’haurà d’aplicar en els Tres Tombs, 
cavalcades, passades i trobades. Aquest protocol 
regula i harmonitza, l’organització, la logística i 
el benestar animal dels èquids, i es desplegarà en 
totes les activitats organitzades directament per la 
Federació i per les entitats associades.

Aquest protocol és fruit del treball de més de vuit 
anys dels associats de la Federació que, amb el seu 
coneixement, les seves experiències i les aportacions 
imprescindibles de la realitat dels treballs quotidians 
a la festa, han debatut amb els seus associats, amb 
els companys de comarca, regió i província, fins a 
participar en les respectives aprovacions del protocol 
en l’assemblea general dels federats. A continuació 
us deixem el decàleg que resumeix el protocol.

Decàleg dels Tres Tombs

 1. El benestar del cavall ha de ser el pilar 
fonamental de la festa dels Tres Tombs que presenta 
als ciutadans de Catalunya, generalment en forma 
de cavalcada, una recreació històrica del patrimoni 
del transport, el coneixement d’oficis relacionats 
amb el món dels èquids, gairebé desapareguts, i la 
presentació de l’orgull traginer que tant ha fet pel 
desenvolupament del nostre país, en el marc de les 
activitats de la cultura popular.

 2. Els traginers, responsables dels èquids que 
mouen els carros i els carruatges que es presenten 
a les cavalcades, són els principals responsables del 
seu benestar i conducta. Els traginers són conscients 
que la unió amb el seu cavall, sense càstigs i males 
pràctiques, és la que permet gaudir a tothom d’una 
gran cavalcada.

 3. Per això, des de l’1 de gener fins al 31 
de desembre, el traginer té cura del cavall amb 
diligència i delicadesa. El cavall ha de ser cuidat i 
protegit en tot moment, essent, aquesta vetlla, part 
fonamental en el desenvolupament dels èquids i de 
la mateixa festa.

 4. Les administracions públiques, amb les 
seves normatives, establiran el marc i l’espai de 
realització de les cavalcades i festes, aportant la 
seva estructura per tal que la festa es desenvolupi 
amb la millor realització possible.

 5. És obligatori, com a mínim, la presència 
d’un veterinari especialista en èquids, que exercirà 
la funció de control del benestar dels èquids i 
aconsellarà als organitzadors en allò que consideri 
millor per aquests. 

 6. Tots els èquids requereixen revisions 
periòdiques, bàsicament realitzades per veterinaris 
i ferrers, per tal de garantir el seu bon estat de 
salut i motricitat. A més tots els èquids rebran les 
vacunacions que exigeix l’administració, mantenint 
les corresponents pautes sanitàries.

 7. S’aconsella fer les cavalcades en el primer 
semestre de l’any per tal que els èquids tinguin bones 
condicions de temperatura en els recorreguts.

 8. Els recorreguts seran controlats per 
l’administració, els organitzadors i els veterinaris 
per vetllar que estiguin en bones condicions i que 
gaudeixin de la seguretat i mides de control que 
s’hagin acordat, per evitar situacions de perill i que 
no hi hagi sorolls i públic massa pròxim als cavalls.

 9. Les males pràctiques en l’aplicació del 
protocol de la Federació, es castigaran amb diverses 
sancions que poden anar des de l’amonestació 
lleu, fins a la baixa com associat dins la mateixa 
Federació, en funció de la gravetat d’aquestes, 
d’acord la potestat que atorguen els estatuts a la 
junta executiva.

S’inclouran, en les sancions, qualsevol infracció de 
les pautes indicades en aquest protocol, qualsevol 
infracció de les normes de conducta personal i 
associativa i qualsevol trencament de les normes 
d’urbanitat existents, i, a banda de les nostres 
sancions, denunciarem les mateixes a les autoritats 
corresponents.

 10. La festa dels Tres Tombs té l’esperit, 
l’ànim i la voluntat de ser la festa popular més 
gran d’aquest país, que defensa alhora, el benestar 
animal, el coneixement de la nostra història i 
la cultura popular. Aquest és el nostre principal 
objectiu i per això lluitarem amb la força i orgull que   
donen les nostres associades i associats i el poble de 
Catalunya. 

PROTOCOL DE BENESTAR
ANIMAL



ACTES DEL BICENTENARI 1822-2022

 

 

 

  

 

 

Acte de proclamació de la Capital Catalana dels 
Tres Tombs de Catalunya i proclamació dels 
banderers 2022: Ajuntament d’Igualada i 
Generalitat de Catalunya. 

Exposició “Bicentenari”, a la sala municipal 
d’exposicicions “La Sala”. 

Cercavila nocturna pels carrers cèntrics de la ciutat. Exposició “Els programes i cartells dels Tres Tombs 
d’Igualada” i presentació  del llibre Dos-cents. 

Presentació del llibre de fotografies “Igualada, 200 
anys de Gremi de Traginers”. 

Concert de “Músiques de pel·lícula”, a càrrec de la 
Banda de Música d’Igualada. 
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Sortida de l’ofici solemne celebrat a la basílica de  
Santa Maria. 

 

Presentació de la restauració de la bandera gran, 
original del 1856. 

 

Tres Tombs. Carro de sifons. Concert de la cobla-orquestra La Principal de la 
Bisbal al Teatre Municipal l’Ateneu. 

Anada a Montserrat amb la Diligència 
Igualadina en motiu del ciri votiu. 

Trobada Nacional de la Federació Catalana dels 
Tres Tombs, a Igualada. 



Des de 1947 al vostre servei
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Marta Vives i Sabaté

Hble. Sra. Natàlia Garriga, Consellera del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya; Il·lm. Sr. Marc Castells, 
alcalde d’Igualada; senyores i senyors regidors, Excma. Sra. 
Carolina Telechea, diputada al Congrés de Diputats; Sra. 
Vicepresidenta i Srs. diputats al Parlament, Sr. director de 
Serveis Territorials de la Catalunya Central, alcaldes de la 
Conca d’Òdena, Sra. presidenta de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, Montserrat Argelich, Sr. president de la Federació 
Catalana de Gremis de Traginers, membres de la Junta, 
banderers, i a tots els aquí presents. Bon vespre.
Permeteu-me, en primer lloc, tenir un breu record pel meu 
amic i mentor Antoni Dalmau. No tinc paraules per expressar 
el que sento, de veritat, només puc enviar-li des d’aquí una 
abraçada a ell i als seus familiars i amics i, sens dubte, tenir-
lo present en aquest acte acadèmic que, com a referent que 
era en el coneixement de la nostra història, li hauria demanat 
consell i observacions. Perdoneu, per tant, si mancada de 
la seva revisió i aportacions, hi trobeu alguna mancança o 
imprecisió. Llegint els darrers textos dels actes acadèmics 
publicats he observat que, en general, han anat fent referència 
al pròxim aniversari: els 200 anys del gremi, el bicentenari. Ja 
hi som, els dos-cents anys han arribat! A més, amb un nou 
títol: capital dels Tres Tombs de Catalunya.
Agraeixo sincerament la invitació en presentar aquesta 
ponència. Probablement, hi ha persones molt enteses, 
capacitades i coneixedores de la festa i del Gremi a qui potser 
escauria més que a mi de presentar aquesta dissertació en 
una ocasió tan especial com és la celebració dels 200 anys 
de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada tal com bé us pot 
confirmar la mateixa presidenta del Gremi, la Montserrat 
Argelich a qui, quan m’ho va demanar, li vaig dir que potser 
no era la persona més indicada. Els seus arguments, però, em 
van convèncer; Igualada, la ciutat on vaig néixer i que estimo; 
el meu treball de tants anys com a directora de l’Arxiu on s’ha 
dipositat tot el fons documental i gràfic del Gremi; el fet de ser 
una dona, que no hauria de ser més rellevant si no fos perquè 
encara ara hi ha poc equilibri i paritat en aquest tipus d’actes 
acadèmics arreu del nostre país. Per a tot això, i també perquè 
el mateix Antoni Dalmau m’hi va animar, és un honor i orgull 
poder ser aquí avui davant vostre amb la confiança que el 
que us pugui aportar reforçarà el vostre coneixement, prestigi i 
estimació de la festa i del Gremi i serà una bona portada per 
a l’inici de la celebració d’aquest bicentenari.
És conegut de molts de vosaltres que no sóc traginera, ni 
vinc de tradició de traginers ni del Gremi. Les meves arrels i 
ascendències les podem trobar en la indústria de l’adoberia, 
per part d’avis, del gènere de punt i confecció en l’especialitat 
en roba interior (corseteria -com en dèiem abans) per part del 
pare, i si mirem més enrere, 200 anys enrere, com segurament 
molts dels que som aquí, els meus avantpassats es dedicaven 
a la pagesia al cantó de Rubió i, encara abans, en altres 
contrades de la Catalunya Central. És clar que no s’ha de ser 
d’un gremi o d’una professió concreta per valorar la seva feina, 
les seves aportacions i estimar-ne les tradicions. Tanmateix, 
totes les activitats econòmiques dels nostres avantpassats i, si 
ens remuntem als períodes anteriors al transport mecanitzat, 
convivien cada dia amb la feina dels traginers, és a dir, en 
el comerç bàsicament dels subministraments. En el meu 

200 ANYS DEL GREMI, 200 ANYS DE LA HISTÒRIA D’IGUALADA

cas, especialment per la condició d’historiadora i arxivera, 
però també com us deu passar a molts de vosaltres, com 
a igualadins, i com a mares, pares, avis, fills, visc amb 
entusiasme qualsevol esdeveniment local dels temps passats 
que se’m posi a l’abast, sigui una història familiar o individual, 
sigui la trajectòria d’una associació o gremi, una indústria 
rellevant o peculiar, o bé, fets destacables per la ciutat; i em 
sorgeix una gran curiositat per saber com devia ser, com va 
passar, què va passar o qui era aquell o aquella... obrint així la 
pàgina i l’interès històric per saber-ne més i poder-ho posar de 
manifest recollint-ne el testimoni i la informació. Casualment, 
el dia 5, dia de Reis, vaig haver de buscar una dada sobre una 
efemèride que el senyor alcalde Marc Castells em va demanar 
i em vaig adonar que hi ha un bon nombre d’aniversaris que 
se celebren aquest any a la nostra ciutat.
Fixeu-vos:
• Ara fa 500 anys, el 1522, Sant Ignasi de Loiola, soldat de 
les tropes del Regne de Castella fins a la seva conversió el 
1521 després de caure ferit a la Batalla de Pamplona, va 
passar per Igualada, i es va vestir de penitent pelegrinant fins 
a Montserrat.
• Fa 400 anys, el 1622, el monestir de Sant Cugat del Vallès 
va vendre a la vila d’Igualada, la seva jurisdicció per 3.000 
lliures barceloneses. Amb aquesta compra, Igualada va 
aconseguir l’autonomia davant el monestir i va poder tenir 
per primer cop el seu propi batlle, com bé deu saber el nostre 
alcalde perquè si no hagués estat així, potser encara hauria 
d’anar a retre comptes a Sant Cugat.
• Ara fa 200 anys, com ja sabeu, l’any 1822 es va fundar 
el Gremi de Traginers, amb la benedicció de la bandera. Un 
incís puntual: Ara en diem “antic” perquè ha passat el temps, 
però en aquell moment era totalment nou de trinca. De fet, el 
1856 va sorgir una nova agrupació anomenada ‘Los Jovenes 
Caleseros’, que venia a ser un gremi de conductors de carros 
de passeig i es coneixen també, altres agrupacions i colles 
de traginers a Igualada. Així i tot, la denominació del “Gremi 
de Traginers” no va adquirir el nom “d’antic” fins el 1940 un 
cop acabada la guerra, unificant així la professió i els diversos 
grups anteriors tal com es relaten en diverses fonts.
• Fa 100 anys, el 1922, se celebraren per primera i única 
vegada les Festes i Fires de Primavera a Igualada. Unes fires 
exclusives que es mereixen un estudi.
• Fa 90 anys, el 1932 es va crear l’Arxiu Fotogràfic d’Igualada 
sota el patrocini de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i que 
va quedar sota la tutela de l’Ajuntament d’Igualada i avui 
integrat a l’Arxiu Comarcal.
• Fa 40 anys, el 1982, es va signar el conveni entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada per la 
creació de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Enguany celebrem, 
per tant, el nostre 40è aniversari com a arxiu, i en el nou edifici 
de La Teneria.
Destaquem també que aquest any, Igualada esdevé capital 
catalana de la cultura, que coincidint amb tots aquests 
aniversaris reforça encara més la importància de l’any 2022 
com una fita rellevant de la nostra història.
Totes les efemèrides són significatives i importants, però la 
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dels traginers ho és especialment: com ja s’ha exposat en les 
conferències d’anys anteriors, la festa s’ha celebrat any rere 
any sense interrupció fins al dia d’avui, també durant els anys 
foscos de la guerra civil quan Mn.Amadeu Amenós beneïa 
la bandera i a alguns pocs traginers i animals que s’atrevien 
a acostar-se a la casa de l’Horta Vella on es guardaven els 
estendards. D’aquí a quatre dies farà exactament 200 anys 
que uns homes que exercien un dels oficis potser més durs 
i sacrificats de la història varen decidir agremiar-se, d’una 
banda, per poder celebrar la seva pròpia festa sota l’advocació 
de Sant Antoni Abat (sant que ja era patró dels traginers i dels 
animals de càrrega al nord de Catalunya als segles XIV i XV), 
però també, per a establir el mestratge de l’ofici i, sobretot, per 
poder assegurar-se una col·laboració entre els agremiats, en 
cas de necessitat econòmica, per pactar els preus i els salaris i 
per a la defensa o coordinació davant del bandolerisme.
Tots els igualadins hem participat any rere any dels Tres 
Tombs tradicionals, ja sigui de forma activa en els carruatges i 
cavalleries o bé al carrer com a espectadors; tothom s’acosta 
al carrer aquell dia: mares i pares, nens, avis. Els Tres Tombs 
i les festes de Sant Antoni són un referent en els calendaris 
familiars i socials i del transcurs de les estacions anuals a través 
de la tradició. La festa a Igualada destaca en relació a altres 
festes que es fan al territori català, perquè persisteix encara 
després de 200 anys. Com ja sabeu, el Gremi ha rebut els 
reconeixements més notables com a entitat: la medalla d’or de 
la Diputació de Barcelona, el 1974; medalla d’or de la Ciutat 
d’Igualada al mèrit cultural, el 1976; declaració de la festa 
com a “Fiesta de Interés Turístico Nacional” el 1981, i l’any 
2009, l’entitat va rebre la Creu de Sant Jordi atorgada per la 
Generalitat de Catalunya. La festa va ser declarada també 
Festa Tradicional d’Interès Nacional a Catalunya l’any 2010.
Parlem ara de la relació de l’Arxiu i el Gremi. L’Arxiu Comarcal 
ha acollit enguany el fons documental de l’Antic Gremi de 
Traginers, que conté llibres i documents des de l’any 1892 fins 
als nostres dies, i impresos i fotografies que relaten en text i en 
imatges la història del Gremi al llarg d’aquests anys. És una 
bona ocasió, com a directora de l’Arxiu, per a conèixer de 
primera mà aquesta realitat viva de la història del Gremi, al 
mateix temps que ens permet posar a l’abast dels historiadors, 
investigadors, mitjans de comunicació i de tota la ciutat un 
fons no massa extens, però ric i variat, incloent-hi els llibres 
d’actes de les juntes, programes i cartells i, especialment, el 
fons fotogràfic del concurs de fotografia de la festa dels Tres 
Tombs que s’ha dut a terme des del 1980. Un fons interessant 
al costat d’altres que es poden relacionar, com l’arxiu de la 
Diligència Igualadina, i el del senyor Ramon Ollé de l’Agència 
i el fons de la societat de transport El Veloz Igualadino, tots 
del segle XIX i primera meitat del segle XX i tots de consulta 
obligada quan es vol parlar del transport i de traginers.
L’Arxiu també celebra aquest any els seus 40 anys de 
funcionament, arran del conveni establert i signat el dia 10 
de setembre del 1982.  Ha crescut molt des d’aquells inicis 
precaris en què en Pau Llacuna n’era l’arxiver i al qual li dec el 
que em va ensenyar i el que junts vàrem començar a treballar. 
Des dels 600m lineals que hi havia a les golfes de l’Ajuntament 
als més de 4000m actuals que estan dipositats al nou edifici 
de La Teneria, ha plogut molt. Un esment especial a l’edifici 
de la Teneria: rehabilitat l’any 2019, amb unes condicions i 
requeriments excel·lents, però que no ha pogut, degut a la 
pandèmia, posar en marxa tots els seus actius i que esperem 
anar-ho posant al dia. L’Arxiu rep dipòsits i donacions de fons 
regularment, d’entitats i privats, com és el cas del vostre arxiu 
gremial, a qui agraïm la confiança que ens fan.
Així, a més dels fons propis de l’administració municipal, de 
la Generalitat, jutjats, notarials..., custodiem més de 500 
fons i donacions de diferents àmbits (personals, familiars, 
associacions i entitats, empreses i comerços, etc) als que s’hi 
ha d’afegir les més de 400.000 fotografies dels fons d’imatges 
i uns sèrie de films en diversos formats, el més antic del 1917. 
Els recursos materials i professionals i les noves dependències 
de l’Arxiu permeten assegurar-ne la conservació, catalogació 
i accessibilitat per part de tota la ciutadania. Malgrat tot, 
aprofito l’avinentesa per dir-vos que les tasques que van 
sorgint no poden ser ateses tal com voldríem per manca de 

personal. L’Arxiu és un espai idoni per a la recerca històrica; 
qualsevol historiador, investigador o ciutadà amb curiositat 
per saber-ne més podrà trobar àmplia i variada documentació 
amb probables elements nous que potser són desconeguts, 
que han passat desapercebuts o formen part de fets que no 
s’havien contrastat. Recordo per exemple, quan el 1996, el 
senyor Josep Riba i Gabarró estava escrivint el llibre Historial 
de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada; el vàrem ajudar en 
la recerca de la documentació i sobretot de fotografies dins 
un conjunt d’unes 20.000 imatges en aquell moment. Avui 
aquesta recerca de fotografia seria molt més àmplia, acotada 
i accessible. És per això, que hem pogut col·laborar en l’edició 
del nou llibre d’imatge gràfica sobre la festa del gremi Igualada 
200 anys de Gremi de Traginers, que edita Efadós com s’ha 
anunciat i està previst que vegi la llum el pròxim mes de març.
Centrem-nos però en el Gremi. Sorprèn que un gremi com 
el dels traginers que durant la major part de la seva història 
estava regentat per homes, que eren els que duien a terme 
l’activitat professional, ara sigui presidit per unes dones amb 
empenta i dedicació encomiable i, tal com relatava Maria 
Senserrich en la seva ponència fa uns anys, es coneix que les 
dones intervenen en la festa del Gremi en diverses funcions 
de suport i organització, ja que sense elles, tot seria diferent.
Aquells traginers del segle XIX i principis del XX, eren homes 
forts i avesats al treball pesant, a les inclemències del temps i al 
tracte amb els animals de càrrega i amb els clients i proveïdors 
també, és clar. Segurament que tenien el suport ‘logístic’ de les 
dones a casa mentre ells estaven a la feina i en desplaçaments 
per altres contrades: les dones, a més de les tasques pròpies 
de casa i teixir i fornejar, etc, segur que també feien tasques de 
manteniment dels animals i dels carros i la guarnicioneria de 
les bèsties i arreus. 
Vull, però, reconèixer la vàlua dels homes que han fet la 
història del vostre Gremi. En són, sens dubte, els principals 
protagonistes i la prova de la seva feina, del seu ben fer i 
dedicació, és que el vostre Gremi ha perdurat fins als nostres 
dies. Coneixem els darrers traginers, -llegiu la ponència del 
Jaume Singla- però potser seria interessant poder fer un recull 
biogràfic de més persones fins ara anònimes dedicades a 
l’ofici... Això no obstant, què passava abans de la constitució 
del Gremi? La feina del traginer es remunta en la història de 
la humanitat pràcticament a la invenció de la roda, i fins i tot 
abans, en el que s’anomenava traginer de garrot que portava 
la càrrega a lloms dels animals. Però no cal anar tan lluny, 
a l’Arxiu hi ha documentació de la ciutat des de finals segle 
XIII, concretament a partir de 1290. Els nostres historiadors i 
cronistes precedents havien fet un repàs important d’alguns 
llibres i papers que es conserven, però potser no amb el 
detall i la perspectiva i punt de vista que necessitem avui dia 
per interpretar la nostra història general i, per tant, també la 
història dels traginers en l’entorn de la ciutat. Una història 
d’Igualada actualitzada i completa és una assignatura pendent 
que l’Antoni Dalmau tenia en projecte. Un projecte que ara ha 
quedat orfe, però que haurà de veure la llum algun dia perquè 
Igualada ho necessita i a ell li devem.
Ben segur que en aquests quatre quilòmetres lineals de 
documentació de l’Arxiu, hi ha molta història que es vincula 
amb el transport de productes agrícoles i mercaderies durant 
els segles anteriors a la fundació del Gremi, més enllà de les 
referències que tenim de 1816. Una tasca oberta de nova 
recerca per als historiadors del segle XXI a la que des de l’Arxiu 
us convidem.
Avui entenem els traginers com una tradició i als Tres Tombs 
s’hi incorporen muntures diverses de caire esportiu, doncs és 
elegant i agradable o divertit anar a cavall, tant com estirar 
un carro carregat de palla o troncs. Però fins a l’aparició 
del transport mecanitzat (el tren i els camions) els traginers 
eren essencials per a l’economia de les poblacions ja des 
d’èpoques remotes com hem dit. Eren indispensables per a 
l’intercanvi comercial entre ciutats i pobles, mercats i fires. 
Tal com es reprodueixen, amb gran encert, en els diversos 
carruatges que es surten als Tres Tombs, els sectors i les 
mercaderies transportades són variats. Si a l’edat mitjana, 
els carros podien ser simples i les mercaderies carregades a 
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granel, amb el pas del temps i la millora de la tecnologia 
es varen crear especialitats per a líquids, per a productes 
pesants, agrícoles, o per a productes més delicats com els 
teixits i altres. Ja al segle XVIII hi ha carruatges mixtos per 
a càrrega i passatgers, i més entrat el segle XIX carros per 
exemple, per a bombers com podem veure als Tres Tombs, 
tartanes, calesses i diligències. El transport és un sector divers i 
ric al llarg del temps i donaria també per a un recull i estudi de 
l’evolució dels diversos mitjans i especialitats locals entre les 
referències més antigues que tenim fins la data de la fundació 
del Gremi, poant en les dades amagades en la documentació 
que disposem a l’Arxiu Municipal, parroquial, notarial, etc. 
Transportaven els productes que es necessitaven per a la 
construcció, per a la indústria de la pell o els productes tèxtils, 
com les indianes o els teixits a la plana i els de jacquard, 
que es venien a Barcelona, a la resta d’Espanya i en altres 
països propers, sempre per vies de comunicació precàries que 
requerien una mestria, temps i esforç notable. 
En Jaume Ortínez, l’any passat, va fer una exposició precisa i 
detallada de les vies. Així resumint tenim que, des de l’època 
romana es coneixen vies de llarg recorregut en tota la 
península Ibèrica. A l’època feudal, els monestirs i senyories 
van traçar altres rutes de més curt abast per als intercanvis de 
proximitat. La progressiva expansió de l’economia va implicar 
uns desplaçaments més llargs amb intercanvis amb altres 
societats, sobretot a partir del segle XVIII.
L’activitat dels carreters a Espanya va donar lloc a una xarxa 
més o menys distribuïda de serveis com hostals i parades per 
a l’abeuratge i reparació i ferratge de les eines i cavalleries, 
el lloguer de bèsties de recanvi, etc, que donaven servei als 
traginers que es dedicaven al transport de materials i també 
als passatgers que havien de fer recorreguts de més llarga 
distància. Gradualment, les condicions, recursos i serveis van 
millorar molt al segle XVIII amb algunes rutes pavimentades. 
S’ha de fer un esment a l’estudi fet per Assumpta Muset 
sobre els traginers de Copons i Calaf, uns traginers que van 
fer història. Hem de ressaltar el fet que Igualada es trobava 
i es troba encara en una cruïlla de camins (dels Pirineus a 
Tarragona i de Lleida a Barcelona) i, per tant, lloc de trànsit 
de tota mena de carruatges, traginers, viatgers etc, tot i que 
avui dia, ha deixat de ser un lloc d’estada i, per tant, de punt 
d’informació i de connexió amb altres ciutats i indrets. Potser 
aquesta pèrdua es podrà suplantar amb els pelegrins i viatgers 
que facin el camí de Santiago o el de sant Ignasi. No dona 
aquesta exposició, però, per a fer una revisió panoràmica 
de tot el món traginer al llarg dels segles ni tampoc n’és 
l’objectiu, però es coneix que hi ha altres agrupacions i 
contrades a Catalunya on el món traginer ha estat important 
malgrat que no es conserva viva la tradició com aquí. Per 
tant, tal com hem anat fent referència, llegiu les diferents 
ponències dels actes acadèmics fetes fins ara que són una 
font que permeten refer una part molt important la història 
i del fet traginer. En l’historial del Gremi s’atribueix, entre 
1625 i 1821, el patronatge a sant Isidre, patró dels pagesos, 
celebrant-ne la festa patronal el 15 de maig. Vol dir però, que 
d’una manera o altra, tal com coneixem d’altres llocs, l’ofici 
era ja ben reconegut i organitzat abans de la constitució del 
Gremi. Sorgeixen altres preguntes com: per què abans del 
1822, no estaven associats formalment? Per què sant Isidre? 
Per la relació amb les bèsties i el camp? Llegint a l’hemeroteca 
local de l’any 1882, em crida l’atenció que ja s’esmenta que 
aquell any a la festa es van fer els ‘tradicionales Tres Tombs’. 
És difícil de dir quant de temps cal perquè un fet comenci a 
ser tradicional. En aquest cas, no sabem si ja es feien abans 
d’aquesta data, perquè en els anuncis del 1880, dos anys 
abans, només es parla dels oficis litúrgics però no pas de la 
desfilada dels tombs. Podríem dir que la tradició venia de més 
de 60 anys abans? Podria ser que tingués relació amb la festa 
dels Sants Inocents de la que tenim referències anteriors i en 
què ja es feien tres tombs de forma regular? Es fa difícil dir a 
partir de quan una festa és tradició. 
A casa dèiem que tot allò que és tradicional, en algun 
moment va ser nou i innovador, i que ha de passar un 
període indefinit, però que estimem llarg, potser d’una o dues 
generacions perquè es consideri ‘tradicional’. Segurament 

que això donaria per un llarg debat. El que és clar és que en 
algun moment es va començar a fer i va ser molt abans de les 
referències que parlem. Per tant, si estimem que fa 200 anys 
que ho celebreu, no hi ha dubte que la vostra festa, la música, 
i els tombs són ‘molt tradicionals’ i part essencial de tota festa.
La música també ha estat un dels elements que s’ha conservat 
de la festa i es considerada, per tant, música tradicional: el 
cant dels goigs, la música de la Patera (per cert, esperem 
amb impaciència la lectura de la tesi doctoral d’en Daniel 
Vilarrúbias sobre la Patera), el valset dels Tres Tombs, de 
l’any 1972, i la sardana “Els Tonis d’Igualada”, d’en Manuel 
Pedragosa i la sardana “Els Tres Tombs”, de Josep M. Oriol, 
música que la Concepció Ramió domina perfectament. Aquest 
és un altre exemple de les relacions que s’estableixen en un 
arxiu: per exemple, les partitures originals de la música dels 
goigs de Sant Antoni composats pel mestre Just, amb lletra de 
mossèn Malats i dibuixos de Miquel Llacuna, es conserven a 
l’Arxiu. 

I parlant de tradicions, em ve al cap una anècdota que em van 
explicar: com ja sabeu, sovint, més abans que ara, es deia que 
una persona malparlada s’assemblava a un carreter. Sembla 
ser que a principis del segle XX, un senyor educat i molt catòlic 
que tenia un negoci d’adoberia, va reprendre un traginer que 
proferia renecs gruixuts al cavall perquè el carro no entrava pel 
portal. El traginer respongué educadament al senyor: escolti, 
és que si no li parlo així no em fa cas i el carro no entrarà. Va 
dir el renec apropiat de nou, el cavall va reaccionar i el carro 
va entrar. En fi, podríem revisar diverses línies d’estudi per a 
conèixer més detalls: quan es fan els tres tombs per primera 
vegada? Com han anat evolucionant els arreus i guarniments; 
el vocabulari propi de l’ofici i del tracte amb els animals –
tal com es desgrana en el llibre de Maria Francesca Enrich, 
Anna Enrich i Magí Puig, Diccionari de l’Ofici de Traginer de 
2002, etc. O bé, seria molt interessant fer un buidatge dels 
testaments i inventaris dels protocols notarials, sobretot dels 
segles XVIII i XIX, de les cases dels traginers i poder saber com 
i de què vivien. Avui, també gràcies a les condicions dels arxius 
documentals i també a la digitalització es poden fer recerques 
més àmplies i àgils. Crec que és molt important mantenir viva 
la tradició, però sobretot recuperar allò que el temps ha esvaït 
en la boira dels segles. Tenim a la ciutat un bon planter de 
nous investigadors i ben segur que si animem i il·lusionem als 
joves a fer recerca, podem recuperar molts detalls del món 
traginer que desconeixem ara mateix. És part indestriable del 
nostre patrimoni cultural, la història, la tradició i l’art relatiu a 
la festa; per exemple la cura en els guarniments perquè en la 
seva desfilada davant la ciutat, mantinguin la fidelitat històrica; 
la conservació dels referents i manuscrits originals, etc. Queda 
feina per fer, tot i que el Gremi n’ha fet molta ja. Encoratgem a 
les responsables màximes perquè impulsin aquestes iniciatives 
i encomanin entusiasme a tot el Gremi i a la ciutat en general.

Gràcies, però, per donar-me l’oportunitat de fer aquest acte; 
m’ha obligat a llegir i cercar noves dades sobre el vostre 
Gremi i això ha fet que us estimi més, al Gremi, però també 
a totes les persones que en formeu part. Malgrat les dificultats 
que heu patit al llarg dels 200 anys d’història heu seguit 
endavant. Vivim en una època amb una situació sanitària 
complexa que el 2021 va limitar enormement la celebració 
de la festa. Encara que hi hagi restriccions sanitàries i amb les 
mesures de seguretat màximes, l’ocasió s’ho val, 200 anys no 
es compleixen cada dia. Deixeu-me que us desitgi a tots una 
bona festa i que  compliu molts més anys. No me’n puc estar 
de demanar a sant Antoni Abat, sant que trobem a la nostra 
basílica de Santa Maria, a la capella lateral dissenyada per 
Bonaventura Bassegoda, representat en una talla de Vicenç 
Vilarrúbias, junt amb sant Isidre i sant Cristòfor: Pels camins 
d’aquesta vida guieu sempre els traginers.

Visca sant Antoni Abat! Visca l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada!

Igualada, 13 de gener de 2021



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

www.agroigualada.com

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

www.agroigualada.com



Festes
Gremials

2023

El passat mes de setembre ens va deixar en Josep 
Elias Farré, periodista i escriptor igualadí, que va 
dedicar la seva vida a l’estudi de la història i tradicions 
locals, i especialment, el món del circ, una de les 
seves passions.

El 2019 va rebre el Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada , en què a banda de la seva trajectòria 
el jurat va destacar “la seva predisposició entusiasta i 
desinteressada a col·laborar en tot allò relacionat amb 
Igualada i amb el seu patrimoni històric i cultural”.

Des de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada volem 
homenatjar-lo com el col·laborador incansable 
que va ser, a l’hora d’oferir-nos els seus escrits en 
els programes de les festes gremials. Sempre tenia 
alguna cosa interessant per explicar i compartir, i fins i 
tot, després d’una entrega ja tenia pensat el contingut 
del següent escrit per el programa del proper any. El 
seu esperit generós i vital, el va empènyer a realitzar 
escrits de temàtiques diverses sempre vinculades al 
món traginer.

El 2006, per exemple, va escriure sobre els hostals 
i les fondes, on els carruatges feien parada i els 
viatgers podien menjar i refer forces per continuar 
el camí. Ens parlava de l’Hotel Orient, situat a les 
Rambles de Barcelona, fundat el 1842 i des del qual 
sortien les diligències. Quan l’any 1960 la Diligència 
Igualadina va participar a les festes de la Mercè, va 
retre viatge en aquest Hotel, recordant així la seva 
primitiva funció de fonda.

En el programa del 2008 Elias va oferir un record 
per a la tracció animal de Can Aguilera (Piera), citant 
algunes notes del llibre “Camins de la Memòria”, 
que recull un reguitzell de records sobre els costums 
i vivències d’aquest llogarret anoienc durant els anys 
trenta del segle XX i a on per exemple les cavalleries 
jugaven un cert protagonisme.

En 2010 ens parlava dels oficis vinculats als 
traginers, com els constructors de carros, els ebanistes, 
els cadiraires, els mestres de cotxes, els ferrers, els 
ferradors, els veterinaris o menescals, o els basters,  
que segons consta en una estadística corresponent a 
l’any 1857 a Igualada en figuraven 13.

El 2011 Elias va viajar a Siena (Itàlia), fet que el 
va inspirar per a escriure en el programa sobre les 
curses de cavalls celebrades a la festa del Palio i que 
es disputen en el marc de l’àmplia plaça del Campo 
d’aquesta mateixa localitat.

El 2012 ens va regalar  un conjunt d’estadístiques 
referides a la gent de la tralla, algunes d’elles extretes 
de la “Memoria y breves notas sobre Igualada y su 
riqueza” publicades per la Lliga Econòmica l’any 

1928, i a on a tall d’exemple a la llista de socis del 
“Gremio de patrones carreteros” hi consten 49 noms 
d’afiliats.

L’any 2013 ens oferia un escrit sobre “Traginers i 
gastronomia casolana”, on ens parlava de la família 
Gaig, més concretament dels besavis del conegut 
restaurador, i de la taverna que regentaven i que 
després convertiren en fonda, situada a Horta, vila 
que ara forma part de Barcelona. Allà hi servien 
cuina casolana, variada i abundant per atipar, entre 
d’altres, els que menaven els carros i diligències 
estirades per cavalls o mules.

L’any 2014 va fer homenatge als carreters i a la gent 
de la tralla del país aglutinant noms com per exemple 
el de Ramon Ollé Ratés, conegut com a “Ramonet 
dels cotxes”, fundador de l’empresa que feia servei de 
diligències entre Igualada i Barcelona.

En el programa del 2016 ens feia cinc cèntims de 
com es viatjava a començaments del segle XIX, i com 
els igualadins benestants realitzaven viatges de llarg 
recorregut aprofitant carruatges que transportaven el 
correu oficial. També ens parlava de les “galeres”, 
que transportaven mercaderies o bé petits paquets i 
també passatgers.

L’any 2017 es va centrar en els “cavalls dels Reis 
d’Igualada”, i en com aquest animal va formar part 
de la cavalcada de la “nit de la il·lusió” des dels seus 
inicis.

En el programa del 2018 ens va regalar algunes de 
les estampes del món dels traginers, extretes del llibre 
“La marinada arriba” del periodista Lluís Foix, en què 
es descriu com les tartanes recorrien hores de trajecte 
per arribar al mercat, o les mules, aleshores, eren un 
senyal de distinció.

L’any 2019 va tenir un record per l’ofici de ferrer 
i el de ferrador, oferint dades com per exemple les 
de l’any 1797, en què a Igualada hi figuraven 38 
persones, entre mestres, fadrins i aprenents de ferrer.

El 2020 i a partir del llibre de Blai i Fontanals de 
Sitges, va descriure fil per randa com eren els hostals 
on feien estada els traginers de l’època, entre d’altres.

En 2022, any del bicentenari del Gremi, ens va 
oferir el seu darrer escrit, que el va dedicar a les 
senyals rectangulars i metàl·liques, de colors blanc 
i blau que es podien trobar als carrers i que tenien 
la funció d’indicar el sentit que havien de seguir els 
vehicles d’altres temps. A Igualada, per exemple, n’hi 
havia hagut una a l’entrada del carrer Sant Simplici, 
tocant a la plaça de Sant Joan; probablement fou la 
darrera senyal d’aquest tipus que es va conservar a la 
nostra ciutat.

EN RECORD A JOSEP ELIAS I FARRÉ

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

www.agroigualada.com

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

www.agroigualada.com



MUSEU DEL TRAGINER

HORARIS DE VISITA:

Col·lecció Antoni Ros
un museu per a tothom

www.museudeltraginer.com
museudeltraginer@gmail.com

De dimecres a diumenges de 9 a 17h

C/ Traginers, 5 - 08700 IGUALADA - Tel: 938048852

Treballs de desbrossaments
Treballs agrícoles

Tala i poda d’arbres
Tractaments fitosanitaris

Serveis de jardineria
Gespa artificial i gespa natural

Venda de llenya
Petites excavacions

David Andreví
669 048 274

andrevi_serveisagroforestals
andrevi.serveisagroforestals@gmail.com
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ENTREVISTA AL
PORTADOR DE LA
BANDERA PETITA
2023 
Ramon Solà i Borràs

A punt per emprendre el camí per participar en els tres Tombs

Què representa per a vostè ser un dels banderers?
Complir amb una de les il·lusions de la meva vida.

D’on venen les seves arrels gremials?
Del meu pare i del meu sogre. Ambdós inclosos eren socis des de sempre del 
Gremi. Jo vaig ser-ho des de vell antuvi i encara ho soc. Entre tot, fa més de 
cent anys que tota la meva família sent i col·labora amb la festa.

Quin acte espera amb més emoció? Per què?
Sense cap dubte els Tres Tombs. 

Com valora la salut de la celebració dels Tres Tombs avui en dia? Com 
veu la continuïtat de la festa?
Gràcies a l’ esforç de moltes persones la festa es va mantenint. Considero que 
té futur perquè la gent jove s’hi veu implicada i quan coneixen tot allò que 
comporta se’ls encomanen les ganes de participar-hi i contribuir-hi. Tot plegat 
ho veig bé; tinc molta confiança en el futur de la festa.



Carruatges i cavalls Monistrol

· Prebodes

· Casaments

· Cavalgades per Reis

· Reportatges fotogrà�cs

i Tot tipus d’esdeveniments
associats a bodes.net

C/ Germana Pilar, 3 - Tels. 938 350 636 - 639 178 300
08691 MONISTROL DE MONTSERRAT

JORDI FERRER VILARRUBÍ

Col·laborador
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Participació a la 8a pujada a Montserrat

Participació als Tres Tombs
amb el Panadero i el xurqui l’any 1998

Pubilla i dames 2006

ENTREVISTA AL
PORTADOR DE LA
BANDERA GRAN
2023 
Antonio Costa i Díaz

Quant fa que sou socis del Gremi? Què us va portar a ser-ho?
Fa 42 anys que la meva dona em va fer soci de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada. Un dels motius principals va ser la influència que va 
tenir el meu padrí, traginer de tota la vida i també, la manera de viure 
intensament aquesta festa a casa nostra.

Feia molt de temps que esperàveu ser banderers?
Sí, ja feia un temps que esperàvem ser banderers. Cada any, quan ens 
portaven la quota de soci, ja comptàvem a veure quants anys, aproxi-
madament, ens faltaven per tal de poder-ho ser. 
La veritat és que, tot i fer-nos molta il·lusió, aquest 2023 no hi comp-
tàvem, però ha estat una sorpresa fantàstica. 

Essent igualadí des de sempre suposem que té forces records de 
la festa. Què ens en podria explicar, dels Tres Tombs?
Recordo que des de ben petit els meus pares ja em portaven a veure 
els Tres Tombs, fins i tot, els havia vist amb neu des de la plaça del Rei.
A partir dels anys 80 ja hi vaig participar fins gairebé l’actualitat amb 
diferents carruatges: una tartana, un xurqui, una jardinera...
Les Festes Patronals en honor a Sant Antoni Abat han estat des de sem-
pre molt viscudes a casa nostra. El dia de Sant Antoni ja esperàvem anar 
a ofici, acompanyar les banderes i fer un bon dinar. Ah! I de postres no 
hi podia faltar un bon tortell.
És on orgull com igualadí poder dir que tenim uns Tres Tombs de molta 
tradició i molt lluïts.

Li està bé la bandera que li ha tocat segons el número de soci? O 
preferiria per algun motiu que li hagués tocat l’altra?
La veritat que el més important és la vivència de poder ser banderer, ja 
sigui amb la bandera gran o petita, tot i que és cert que, aquesta última, 
té un valor afegit per antiguitat i significat. 

Què suposa per a vosaltres participar en aquesta edició dels Tres 
Tombs com a protagonistes?
Enguany, ser protagonistes de les Festes Patronals ens enorgulleix i ens 
emociona com a família, ja que és un moment molt esperat per a no-
saltres. Tenim ganes de viure-ho acompanyats dels qui més estimem i 
gaudir al màxim de tots els actes.



ANOIADIS, S.L.

08700 IGUALADA (BARCELONA)

Av. de Europa, 20 - P. Ind.
Tel. 93 803 03 49 

www.dispoch.com

Av. de C atalunya, 1
Tel . 9 3 8 0 8 6 0 0 0 - Fax 9 3 8 0 8 6 6 3 9

LA POBLA DE CLARAMUNT
0 8 7 8 7 A no ia, Barcelo na

Habitacions

Restaurant

Bar
PiscinaJardí

Salons per a banquets 
i convencions

Pista de Pàdel 

www.hotel-robert.com buscan’s a instragraminfo@hotel-robert.com
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ENTREVISTA A LA
PUBILLA I LES
DAMES 2023
Francina Solé i Marimon, 
Àngels Solé i Marimon i
Lujan Rodríguez i Aguza.

Us fa il·lusió ser la pubilla i dames de les festes 
d’enguany? Francina, com et vas sentir quan et va-
ren comunicar que series la pubilla?
Francina: La pubilla i les dames d’honor formen part de 
la festa de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada i és una 
il·lusió poder representar-les en aquesta edició, la 201a.
Aquesta figura no és tan antiga com la dels banderers, 
però des de 1974 forma part de les festes gremials. Tot 
i que s’ha qüestionat la seva continuïtat, crec que ja és 
molt representativa de la festa. I en tot cas, les nenes 
que avui estan inscrites per tenir l’oportunitat de ser-ho, 
decidiran si volen representar la festa en clau de pubilles 
i dames d’honor. M’ho va comunicar la presidenta de 
l’entitat i va ser tota una sorpresa, ho haig de reconèixer. 
Però, no m’ho vaig pensar gaire. Aquestes oportunitats 
cal aprofitar-les en el moment que es presenten i li vaig 
dir que sí, immediatament. El més entranyable és poder 
gaudir d’aquesta experiència amb dues persones que 
m’estimo molt i desitjo que ho gaudeixin tant com jo.
Àngels: Poder participar com a dama d’honor en la 
celebració de les festes gremials en honor a Sant An-
toni Abat que organitza l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, entitat amb més de 200 anys d’història i 
que manté viva una de les tradicions més arrelades de 
la nostra ciutat, és quelcom que va molt més enllà de 
la il·lusió,  ja que cada acte de la festa traspua tradició, 
emocions i cultura,  amb l’afegit de poder-ho gaudir  i 
compartir al costat de la Francina com a pubilla i de la 
Lujan com a dama d’honor.
Lujan: Em fa molta il·lusió participar d’aquesta fes-
ta igualadina tan tradicional. Sempre l’he viscut com 
una espectadora més, sobretot els Típics Tres Tombs 
d’Igualada, i ara puc ser una de les protagonistes junta-
ment amb la pubilla i la dama d’honor.

La vostra família ha participat mai a la festa realit-
zant alguna funció? 
Francina: Sí, el tiet Jaume és un soci que ha participat 
activament i durant molts anys en totes les activitats orga-
nitzades pel Gremi. L’any 2019 va ser un moment molt 
especial per la família: el Gremi li va comunicar que 
seria el portador de la bandera petita durant les festes 
gremials del 2020. Tota la vida li havíem sentir dir, “un 
dia serem banderers” i finalment aquell dia tan esperat 
va arribar. És un dia de festa grossa pel soci traginer. I 
després de viure la festa i gaudir de tots i cada un dels 
actes com a portadors de la bandera petita de l’entitat, 
la Montserrat Argelich presidenta del Gremi, em va pro-
posar formar part de la junta directiva de l’entitat. El meu 
germà Santi també és soci i participa en els Tres Tombs 
d’Igualada, així com també, en els de Santa Coloma de 

Queralt i la Llacuna. El recordo de ben petit amb la bru-
sa traginera, el mocador i la barretina morada a darrere 
el carro portant la màquina.

Àngels: El lligam amb el Gremi i amb les Festes Gre-
mials ve donat a casa nostra de la mà del tiet Jaume, 
que des de el meu record, sempre ha estat vinculat i 
col·laborant amb el Gremi participant en els Tres Tombs 
traslladant-nos i fent-nos partícips de la festa. Va ésser 
l’any 2020 que li van comunicar que seria el portador 
de la bandera petita, fet que el va omplir de joia al cos-
tat de tota la família podent-lo acompanyar. 

Lujan: La meva família no ha participat activament en 
aquesta festa, però sí que ens han ensenyat  la importàn-
cia de conèixer les tradicions d’allà on vius. Així doncs, 
tinc una oportunitat única per transmetre els valors de 
la festa a les meves filles Martina i Nora. I que puguin 
decidir en un futur a través de la meva experiència de 
vincular-se en una entitat de més de 200 anys d’història.

Com a pubilla i dames d’honor, quin diríeu que és 
el vostre paper a la festa? Quin és per vosaltres?
Francina: És un paper molt femení, que serveix per re-
cordar les generacions que ens precedeixen i les tasques 
que desenvolupaven darrere la part més masculina i vi-
sible com era la del traginer propiament dit. Per a mi és 
disfrutar i viure-ho al màxim des d’aquest rol, represen-
tant aquesta part més femenina que a vegades oblidem.
Àngels: Personalment, entenc la figura de la pubilla i les 
dames d’honor com una aposta per la tradició en un 
context essencialment festiu. En les festes gremials la tra-
dició hi juga un paper clau. Les figures que no hi poden 
faltar son sota el meu parer: les banderes, els banderers, 
la pubilla i les dames, la imatge de Sant Antoni, el Fanal, 
els carros i els animals de peu rodó.
Lujan: Jo considero que és un paper dels més represen-
tatius, per tal de donar la màxima visibilitat a la festa i 
poder així viure la tradició, així com també, de gaudir-la 
i difondre-la el màxim possible

Si haguéssiu de descriure la festa amb una paraula 
quina utilitzaríeu? Per què?
Francina: “Tradició”.La tradició és el conjunt de conei-
xements, costums i creences que es transmeten de ge-
neració en generació per considerar-se d’alt valor per la 
pròpia cultura.
Àngels: La paraula seria “tradició”. Alguna cosa del 
passat que al present és rebuda com un llegat. La festa 
no deixa de ser tot aquell conjunt de  costums,  i conei-
xements, que es transmeten de generació en generació 
amb un implícit valor cultural. 
Lujan: Si n’hagués de triar una seria, “cultura”, per da-
munt de “tradició”, “festa”, etc. És molt important con-
servar, valorar i estimar la cultura d’allà on vius; totes les 
cultures tenen un valor incalculable.
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MARTORELL - ESPARREGUERA - MATARÓ - TERRASSA - REUS 
- CASTELLBISBAL - ST. VICENÇ DE CASTELLET - ANGLESOLA - 
IGUALADA - RUBÍ - MIRAVET - CERVELLÓ

Trobada de la Federació Catalana dels Tres Tombs a: IGUALADA

POBLACIONS EN LES 
QUALS EL GREMI
PARTICIPÀ EL 2022

Trobada de la Federació Catalana
 dels Tres Tombs a Igualada

Tres Tombs a Reus

Tres Tombs a Mataró

Tres Tombs a Reus

Tres Tombs a Rubí



www.senagua.cat
E-mail: senagua@senagua.cat
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A Igualada, el dia 18 de juny de 2022 a les 10h, reunits on line al 
local de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada el Sr. Climent Clerch Valls, 
el Sr. Ulises Gázquez Martínez i el Sr. Pere Ribera  Costa, en qualitat 
de membres del Jurat del 42è Concurs Fotogràfic Típics Tres Tombs 
d’Igualada 2022, amb número de la FCF 2022/19, després d’examinar 
les 157 obres presentades de 34 autors i havent fet una selecció de 24 
(14, 81%) fotografies, van determinar el següent veredicte:

1r Premi trofeu CAMINS I ASSOCIATS, S.A.
   Corredoria d’Assegurances a:
“Para’l!”, d’Andreu Noguero Cazorla, de Sitges.

2n Premi trofeu GERARD JARDINS a:
“Carro de carregar”, de Maria Victòria Planas Salvador, de Sitges.

3r Premi trofeu TALLER ELECTRO-MECÀNIC PUJOL a:
“Roda vermella”, de Manel Caballé Miquel, d’Igualada. 

4t Premi trofeu PEIXOS DUEÑAS. a:
  “Cua pentinada”, de Josep Catasús Vallès, de Vilafranca del Penedès.

5è Premi trofeu INSTAL•LACIONS LITRE Y AMPER  S.L. a:
  “Cues impacients”, de Jordi Pérez Leal, de Villanova del Camí. 

PREMI ESPECIAL ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA a:
“Bicentenario Tres Tombs” de Dominik  Haeberlein, de Santa Margarida 
de Montbui.

VEREDICTE DEL
42è CONCURS
FOTOGRÀFIC 2022

Premiats del 42è Concurs Fotogràfic



Mural  de la Diligència realitzat  per Núria Riba Bosch,
inaugurat durant la primavera del 2022

Inauguració de la placa a la plaça dels Traginers,
en motiu del bicentenari del Gremi

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



Festes
Gremials

2023

A la ciutat d’Igualada, el dia 8 de març de 2022, reunides la Sra. Núria Riba, i 
les Sres. Francina  Solé i Sandra Paradell com a membres del jurat del 17è Con-
curs de Dibuix Infantil a les escoles, van decidir, per unanimitat, premiar als nens 
i nenes següents:

L’entrega de premis es va realitzar dissabte, 26 de març a les 12 del migdia als 
baixos de la Biblioteca Central de Cal Font. Els infants guanyadors van poder 
recollir el seu premi gentilesa un any més de l’empresa The Crafters Workshop. 
A tots plegats, els volem agrair de nou la seva col·laboració i participació en el 
concurs. 

PREMI/CURS

I3
I4
I5
1r EP
2n EP
3r EP
4t EP
5è EP
6è EP
Especial “realisme”
Especial “estil propi”
Especial“tècnica”

AUTOR

Diana L. 
Joaquim L. U
Orriol S. G.
Anna B. F.
Pol M.
Jan E. V. 
Marc N. C.
Laia F. S.
Paula B. H.
Aina M.  - 5è
Roser U - 5è
Ona C. B - 5è

ESCOLA

Dolors Martí i Badia
Garcia Fossas
Maristes Igualada
Acadèmia Igualada
Dolors Martí Badia
Escola Pia
Maristes Igualada
Emili Vallès
Dolors Martí i Badia
Maristes Igualada
Ramon Castelltort
Maristes Igualada

VEREDICTE DEL
17è CONCURS DE 
DIBUIX INFANTIL
A LES ESCOLES

Infants premiats del 17è Concurs de Dibxuix Infantil
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L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA agraeix la 
col·laboració desinteressada de la premsa, de les revistes, de 
la ràdio i la televisió durant les festes del passat bicentenari:
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  
ANOIA MAGAZIN (revista) - www.surtdecasa.cat (revista 
digital) - TORNAVEU (revista digital) - FESTES.ORG
CATALUNYA RÀDIO - RÀDIO IGUALADA - RAC1
CANAL TARONJA, TV3 Televisió de Catalunya CCMA  i 
de tots els mitjans de comunicació i d’àmbit nacional 
que van realizar difusió de la festa.

AGRAÏMENTS ALS 
MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

PLÀNOL DEL 
RECORREGUT

Típic tortell de Sant Antoni
massapà-nata-crema-trufa

Pastisseria
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Servei de càtering

Casa creadora
de les típiques

coques d’igualada

Servei de càtering

Casa creadora
de les típiques

coques d’igualada



BASE IGUALADA

BASE VILAFRANCA

BASE TARRAGONA
C/ del Carbó, 2-4 Pol. Riu Clar - Tarragona
Tel. 24h 659 044 044

Crta. N-II, Km. 551,5  Òdena
Tel. 93 804 01 04 - Tel. 24h 659 044 044

Av. Mare de Deu de Montserrat, 38
Pol. Ind. Sant Pere de Molanta - Olèrdola
Tel. 93 892 34 00 - Tel. 24h 659 944 060
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L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA vol agrair since-
rament  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 2022, així com 
agrair també la col·laboració dels següents establiments, empre-
ses i entitats:
Ball de Bastons d’Igualada, Felip Unigràfic S.L, Gremi de Blan-
quers d’Igualada, Gremi de Pastissers d’Igualada, Explotacions i 
Treballs Forestals Enric Feced, Pa Igualada S.A, Pintures Planell.Un agraïment també a:

AGRAÏMENTS DE 
L’ANTIC GREMI DE 
TRAGINERS 
D’IGUALADA



Des de 1980 al teu servei

c/ Alemanya, 3  · M. 646 271 740     -     c/ Alemanya, 30 · Tel. 93 805 03 87
Polígon Industrial Les Comes · 08700 IGUALADA
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El concurs d’aparadors té la voluntat d’implicar el 
comerç local en la celebració de les festes de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada i de retruc, acostar 
i sensibilitzar la població en el patrimoni cultural i 
festiu de la ciutat. 

Durant les passades festes, i en paral·lel a la cele-
bració del bicentenari de l’entitat, es va promoure 
novament el concurs després de 15 anys de parèn-
tesi, tenint una bona acollida per part dels establi-
ments que varen participar-hi.

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 13 de gener, indicant el nom de 
l’establiment, l’adreça, el telèfon i el nom del seu 
propietari o representant.

Premiats del 10è Concurs d’aparadors 2022

BASES DE
L’11è CONCURS 
D’APARADORS Condicions del concurs - Els aparadors que parti-

cipin 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 27 de gener.

Primer premi:  Un vol en globus per a una persona, 
amb Camins de Vent.
Segon 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.
Tercer premi: Dues tandes de 10 minuts per a una 
persona al Karting Castellolí.

Notes - Les fotografies dels establiments partici-
pants podran ser difoses per la premsa i les xarxes 
socials de l’entitat. 



PORTES I BARANES
TREBALLS EN INOXIDABLE

TREBALLS DE FORJA I DECORACIÓ
MUNTATGES D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

C/ Grècia, 1 - Polígon “Les Comes” - IGUALADA

administracio@cristobalterron.com  -  www.cristobalterron.com
Telf/Fax. 93 803 12 95 - Mòbil 615 128 234
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43è Concurs Fotogràfic
TÍPICS TRES TOMBS 
D’IGUALADA 2023

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 con-
vertit en una diada molt especial.
En aquest any 2023 l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada ce-
lebra els Típics Tres Tombs el dia 22 de gener, amb el format 
que és habitual.
Tema -  Que faci referència a les activitats i a l’ambient format 
entorn dels TÍPICS TRES TOMBS D’IGUALADA i que ha de ser 
públic i d’accés universal per tots els fotògrafs, que se celebra 
als voltants del 22 de gener a Igualada. Les activitats es publica-
ran a la web de l’ANTIC GREMI de TRAGINERS d’IGUALADA:
https://gremitraginersigualada.org/

Calendari:
Termini d’admissió: 19 de març de 2023, a les 24 h
Veredicte: 25 de març de 2023 a les 10 h
Exposició: del 14 d’abril al 30 d’abril de 2023 a  l’Arxiu Co-
marcal d’Igualada.
Inauguració de l’exposició: 14 d’abril de 2023, a les 19h
Lliurament de premis: 14 d’abril de 2023, a les 19h durant 
l’acte d’inauguració de l’exposició.
Premis
PRIMER - 250€  -   SUPERMERCATS SUPERMAS
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 PRE-
MI ESPECIAL “ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA”. El 
Premi Especial és triat pels organitzadors de l’esdeveniment i po-
drà ser concedit a qualsevol autor, encara que ja hagi aconse-
guit 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 mani-
pulació i l’alteració de la realitat.
Obres - Cada autor podrà presentar un màxim de 5 fotogra-
fies, 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.
La imatge no portarà cap símbol que identifiqui l’autor.
Mides i presentació de les obres - Les fotografies hauran 
d’estar en format JPEG, amb una resolució de 300dpi.
Si és la foto horitzontal: El costat més curt, un màxim de 1280 
píxels i el més llarg que no superi els 1920 píxels.
Si és una foto vertical: El costat més llarg, màxim 1280 píxels.
Si la fotografia és quadrada: Un màxim de 1280 píxels a cada 
costat.
Si la fotografia és panoràmica: El costat més llarg, un màxim 
de 1920 píxels.
L’arxiu de cada fotografia ha de tenir entre 1,5-3 MB.
En el cas que la mida de la fotografia sigui més gran, el nostre 
programa que gestiona el concurs no canviarà les imatges de 

grans dimensions. Les imatges grans seran rebutjades. Els parti-
cipants hauran de tornar a pujar les fotografies amb les mesures 
adequades.
Les imatges d’un participant no es presentaran als jutges de ma-
nera consecutiva. 
Inscripció i tramesa - La participació és exclusivament en for-
mat digital i la inscripció es realitzarà través de l’adreça https://
www.afigualada.com/
A l’esmentada web s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció se-
guint les instruccions i pujar les fotografies.
Jurat - Hi haurà un jurat d’admissió que revisarà les fotografies 
presentades per mirar si compleixen els requisits de les bases del 
concurs hi siguin.
El jurat estarà format per 3 persones d’acreditat criteri fotogràfic.
El jurat es reunirà on-line a l’Agrupació Fotogràfica d’lgualada. 
L’Av. Barcelona, 105, local D8 edifici IG-NOVA, d’Igualada.
El Premi Especial Organització ANTIC GREMI de TRAGINERS 
d’IGUALADA, serà triat entre totes les fotografies presenta-
des per un jurat format per membres de l’organització de 
l’esdeveniment.
El concurs serà conduït d’acord amb les normatives de la Fede-
ració Catalana de Fotografia FCF
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Responsable del concurs:  Robert Domínguez,
Contacte de l’organització per a preguntes:
e-mail activitatsafi@gmail.com
Diversos - Donat el caràcter documental d’aquest concurs, el 
jurat valorarà prioritàriament aquest aspecte per sobre de qual-
sevol altre. Totes obres presentades  quedaran en propietat de 
l’ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA, donat el caràcter 
documental, el qual es reserva el dret de publicar-les, fent-hi 
constar el nom de l’autor. Per obtenir el Premi Especial Organit-
zació, preferiblement es valoraran les fotografies que tinguin un 
format vertical.  Una selecció de les obres premiades i partici-
pants seran exposades al públic.
Aquest certamen és reconegut  per la  Federació Catalana 
de  Fotografia -FCF- amb el número 2023-8  i puntua per a 
l’obtenció de les distincions d’AFCF, EFCF i MFCF.
El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació ínte-
gra 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
L’organització no es farà responsable de qualsevol accident que 
pugui tenir la persona participant en els esdeveniments.
L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa 
en cas de força major.
Protecció de dades - En inscriure’s en aquest saló, vostè dóna 
el seu consentiment explícit que les dades personals que ha pro-
porcionat, incloses les adreces de correu electrònic, siguin retin-
gudes, processades i utilitzades pels organitzadors de l’exposició 
per a fins associades amb aquesta exposició. També dóna el 
seu consentiment explícit perquè aquesta informació s’enviï a 
organitzacions que han atorgat reconeixement oficial, patrocini 
o acreditació a aquesta exhibició. La inscripció a aquest saló 
significa que l’estat i els resultats de la seva participació es po-
den fer públics.
La participació en aquest concurs ens autoritza a informar-lo en 
propers concursos que promogui l’AFI. En aplicació de la nova 
normativa europea de protecció de dades (RGPD) si no voleu 
rebre més informació podeu donar-vos de baixa al següent co-
rreu: afigualada@gmail.com



Foto d’Andreu Noguero Cazorla. 1r premi Foto de Ma Victòria Planas Salvador. 2n premi

Foto de Manel Caballé Miquel. 3r premi

Foto de
Josep Catasús Vallès.
4t premi

Foto de
Jordi Pérez Leal.
5è premi Fotografies guanyadores del

Concurs Fotogràfic 2022
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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 22 de gener per gaudir dels Tres 
Tombs. Els alumnes de les escoles participants hauran de 
dibuixar un element característic de la festa.
Els dibuixos prèviament seleccionats s’exposaran  ALS 
BAIXOS DE  LA BIBLIOTECA CENTRAL D’IGUALADA 
DEL 22 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL DE 2023.  
Volem agrair a les escoles la nombrosa participació que 
anem assolint any rere any i animar-los a tornar-hi a par-
ticipar.  

Participants 
Adreçat als infants d’educació infantil i als d’educació pri-
mària. 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 cate-
gories (9 cursos) amb el tema mencionat anteriorment. 
En el cas que fos de doble línia serien 18 les classes par-
ticipants. 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 ins-
crit les obres seleccionades i posteriorment, després de 
l’exposició, les retornarà.  

Termini d’execució 
1- IMPORTANT: Cal que us inscrigueu al concurs fent-
nos arribar un correu electrònic a: anticgremitraginersi-
gualada@gmail.com fins el 13 de gener. 
2- En conèixer el número d’inscrits us repartirem les làmi-
nes durant la setmana del 16 al 22 de gener.  
3- Concurs a les escoles fins el 17 de febrer de 2023. 
4- A partir del 20 de febrer un membre de l’organització 
vindrà al centre a recollir les obres seleccionades pel vos-
tre 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 es-
pecials.

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX 
INFANTIL 2023
18è 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 22 de març al 6 d’abril de 
2023. El dissabte 25 de març de 2023 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.  

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 retor-
nades 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
www.gremitraginersigualada.org
Moltes gràcies. 

Il•lustració d’Elisabet Serra Vendrell



armandgarcil@gmail.com

armangarci1@gmail.comSi la SORT vols TROBAR,
a la LOTERIA ESTACIÓ has d’ANAR!
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L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada es reserva el dret de modificar o sus-
pendre qualsevol dels actes anunciats, comunicant-ho oportunament pels mi-
tjans 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 22€ i mini menú 16€), podeu trucar a 
Maria Pilar Duran 609 879 356, Gerard Aure 636 933 028, o adreçant-vos 
a qualsevol membre de la Junta Directiva fins el dia 17 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: 

Es recorda que per l’acte que es realitzarà al Teatre Municipal l’Ateneu 
cal inscripció prèvia. Consulteu el telèfon i els terminis a l’apartat del 
programa d’actes. 

Els tortells sortejats durant la mitja part del concert del dia 28 de gener, 
s’entregaran únicament al soci present o a un familiar directe (pares, cònju-
gue, germans o fills).

NOTES
RESERVAT EL
DRET D’ADMISSIÓ
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A la població en general se li comunica les informa-
cions, 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 

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: 
-Passaport Equí.
-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 acre-
ditacions, que hauran de ser visibles al llarg del recorregut 

REQUISITS PER ALS PARTICIPANTS EN ELS TRES TOMBS I CONDICIONS 
DE MANEIG DELS ÈQUIDS

PAU - PLA D’AUTOPROTECCIÓ TRES TOMBS IGUALADA
zones habilitades per l’organització.
-En cas de pèrdua contactar amb la Policia Local.
-Els responsables de l’organització de l’Antic Gre-
mi de Traginers s’identificaran amb un braçalet amb 
l’anagrama de l’entitat.

durant els Tres Tombs.
- Les presents festes gremials s’acullen i s’adhereixen al 
compliment del protocol de benestar animal de la Federa-
ció Catalana dels Tres Tombs.
- L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada es reserva el dret 
d’admissió davant de l’acompliment dels requisits.
- Es recomana evitar el llançament de caramels.
- Per participar a la cercavila nocturna de dissabte 21 de 
gener es requerirà inscripció prèvia al local de l’entitat de 
2/4 de 4 a les 6 de la tarda, del mateix dissabte.

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



El carro dels Bombers de Barcelona participant en les festes bicentenàries 2022. Foto de Joan Guasch

Fes tradició i encarrega el 
Tortell de Sant Antoni
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