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JUNTA DELS AMICS DE
SANT ANTONI ABAT DE MARTORELL
Adolf Bargués Asturias, Marta Batalla Sellarés,
Ma. Isabel Enri Martínez, Gabriel Hernández Laorden,
Pascual Hernández Laorden, Àlex Hernández Perelló,
Joan Mas Pueyo, Josep Vilella Cronin.
FOTOS
Jordi Cortadella Arnabat
AUTOR DEL CARTELL
Pep Puertas

Els Amics de Sant Antoni Abat estem a la plaça de M. Canela, s/n.
Tenim obert tots els dimecres de l’any, de les 18.00 a les 20.00 hores.
Disposem d’una àmplia col· lecció de carros, carruatges, tartanes, eines
i estris del camp, així com d’un important fons artístic, documental
i gràfic de la història de la festa a la nostra vila.

/festhoMartorell
@FesthoMartorell
@FesthoMartorell

Publica les teves fotos
i comentaris amb
l’etiqueta #Nadalem

Patrocinadors

Col·laboradors
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JA HI TORNEM A SER
LA JUNTA

Amics i amigues,

É

s ben cert allò que es diu de que el
temps passa volant, perquè un cop
més, un any més i des de 1647 ja en
van uns quants, Martorell i la nostra entitat,
els Amics de Sant Antoni Abat de Martorell, es prepara per celebrar una festa tan
nostra, tan tradicional, però força entranyable i que, a més a més, la tenim molt
assenyalada en el nostre calendari festiu,
no és altra cosa que els Tres Tombs.

Cada cop costa una mica més organitzar la festa, abans a moltes cases hi havia
animals, més gent que hi participava, avui
dia... La sensibilitat d’alguns respecte els
animals, que tots tenim i compartim però no
exagerem, ni exacerbem, fa que les coses
més simples és compliquin excessivament.
En resum, un any més preparant la festa dels Tres Tombs de Martorell, amb ganes
de passar-ho bé, de fer poble, de mantenir
tradicions, amics i amigues...

Visca els
Tres Tombs
i Visca
Martorell!

HISTÒRIA DE LA
CARPAFERA DE MARTORELL
COLLA DE DIABLES I DRACS DE MARTORELL

F

a molts i molts anys una velleta de
Martorell va fer un pacte amb el Diable; a canvi d’un pont que travessés el
riu Llobregat, s’entregaria l’ànima del primer qui el creués al Diable. Així doncs, tothom coneix la Llegenda del Pont del Diable
de Martorell. Però no hi ha gaires persones
que sàpiguen com va arribar el Diable Roldan al nostre poble. Només els diables de
la Colla de Diables i Dracs de Martorell
en coneixen el secret: en Roldan va arribar
al poble pel riu, tot cavalcant una enorme
carpa irisada. Un peix que pertany a una
espècie ancestral anomenada Carpafera i
que ja fa molts segles que es va extingir.
La colla de diables del poble, però, en
trobà un vestigi a la llera del riu. L’antic
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fòssil de la Carpafera que dugué el Diable
fins a Martorell. Els diables i diablesses encantats amb la troballa tornaren la vida a
la Carpafera mitjançant sortilegis i màgia
negra. Des d’aquell tenebrós any 1994, la
Carpafera cavalcada pel Diable Roldan
acompanya la Colla de Diables i Dracs de
Martorell en agraïment de què la retornessin a la vida, participant dels correfocs i escopint foc a tothom qui vulgui mal al nostre
poble.
Enguany, la Colla de Diables i Dracs
de Martorell volem celebrar el seu 25è
Aniversari participant de molts dels actes
que es duran a terme a la nostra Vila, començant per l’assistència dels Tres Tombs a
Martorell.
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SOM-HI!

JOSEP VILELLA CRONIN. TRESORER

Q

uan escric aquestes línies, primers
dies de novembre de 2018, la
Junta dels Amics de Sant Antoni
Abat de Martorell comencem a posar fil
a l’agulla i engeguem els preparatius dels
Tres Tombs de 2019, hi ha qui ens diu que
anem massa d’hora i d’altres que potser
fem tard. Nosaltres com cada any ens posem en marxa i iniciem l’estructura organitzativa, preparar el sorteig de llotges i
l’assemblea, presentar els números de l’entitat, quants carros, quants animals, moltes
coses que formen part de la FESTA, que
sovint no hi pensem en ells i que hi són força importants, des d’aquells petits detalls
a qüestions més complexes que han de fer
que tot vagi el millor possible. Els membres
de la junta hi posem tota la nostra bona

voluntat, no busquem altra cosa que la satisfacció de que els nostres veïns i forasters,
gaudeixin any rere any dels Tres Tombs.
Aquest any 2019, mantenim les activitats tradicionals i, a més a més, la colla
de diables de Martorell col·labora amb
nosaltres i seran ells els abanderats, moltes felicitats, és una mostra més de la sana
col·laboració entre les entitats del municipi, l’any passat els geganters, aquest els
diables, l’intercanvi de banderes promet
ser un esdeveniment carregat de simbolisme, de participació i de gent implicada en
la vida cultural i tradicional de Martorell,
entre d’altres coses, potser un element de
singularitat, de riquesa associativa, d’empenta, d’orgull martorellenc, amics i amigues...

Visca els Tres Tombs!
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PROGRAMA D'ACTES
DIVENDRES, 11 DE GENER
A LES 20.00H
AL LOCAL SOCIAL D’ELS
AMICS DE SANT ANTONI

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS:
– Exercici econòmic 20176.
– Activitats 2017.

A LES 20.30H
AL LOCAL SOCIAL D’ELS
AMICS DE SANT ANTONI
SORTEIG DE LLOTGES
Nota: per optar al sorteig
es pagarà prèviament
el valor de la llotja.

Exclussioucis
per a

DISSABTE, 12 DE GENER
DE LES 11.00 A LES 13.00H
AL LOCAL SOCIAL D’ELS
AMICS DE SANT ANTONI
VENDA D’ENTRADES
preferent per als
socis de les entrades
numerades per al
concert vermut del
diumenge dia 15.

Exclussioucis
per a

A LES 12.00 H
ESTACIÓ MARTORELL ENLLAÇ
Participació dels
Amics de Sant
Antoni en els
actes de cel.lebració
del 125è ANIVERSARI
DE LA LÍNIA MARTORELL IGUALADA
dels FGC.

A LES 18.00 H
A LA PLAÇA DE LA VILA
BALLADA DE SARDANES
amb la Cobla La Principal de la Bisbal.
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A LES 18.30 H
AL PONT DEL DIABLE
ENCESA DE LES ATXES DE VENT
AMB EL FOC DE SANT ANTONI i
acompanyament de les senyeres de
l’entitat fins al portal d’Anoia per rebre el
pregoner d’enguany.

A CONTINUACIÓ
A LA PLAÇA DE LA VILA
PREGÓ DE LES FESTES
a càrrec dels Geganters de Martorell.
ENTREGA DE LES SENYERES
- Capità de Bandera: Roger Arqué.
- Abanderat: Martí Garcia i Asensi.
- Cordonistes: Eva Fernández
i Òscar González.
A continuació s’obsequiarà tot el
públic assistent amb la tradicional
coca de forner i moscatell.

9

DIUMENGE, 13 DE GENER
A LES 9.00 H
A LA PLAÇA M. CANELA,
DAVANT DEL LOCAL SOCIAL
D’ELS AMICS DE SANT ANTONI.
ESMORZAR TRAGINER
Obert a tothom. Concentració
de genets, cavalleries i carruatges.

A LES 11.30 H
INICI DE LA PASSADA PELS
CARRERS I PLACES DE MARTORELL
amb la Banda Simfònica de Martorell.

PELS VOLTS DE LES 13.00 H
A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
ARRIBADA DELS GENETS I CARRUATGES
PER INICIAR ELS TRES TOMBS
i benedicció dels animals per
Mn. Francesc Tirado i Lara.

A LES 14.00 H
A EL PROGRÉS
CONCERT VERMUT, amb la Internacional
Cobla La Principal de La Bisbal.

A LES 10.30 H
GUARNIMENT
I ENGANXADA
de cavalls i
carruatges.

A LES 19.00 H
A EL PROGRÉS

BALL DE GALA. La Internacional Cobla La
Principal de La Bisbal iniciarà el ball amb
el tradicional vals “Els xiquets de Valls”.
En el decurs del ball es farà l’entrada de
les senyeres a la sala i s’obrirà el popular
ball de socis.

ITINERARI I TIQUETS
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Preu: 8 €. Gratuït per al soci
que presenti el seu tiquet val.

Riu

10

oia

An

C/ Montserrat

laris

uC

x

èli

.F
Av

Pa
Av.

n

ra

Du

iC

es

er

am

y

an

TORTELL DE
SANT ANTONI

DE LES 12.00 A LES 13.00H
REPARTIMENT A LA PLAÇA DE
LA VILA (DAVANT DE CAL XIC).
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DE LES 9.00 A LES 11.00 H
AL LOCAL SOCIAL D’ELS AMICS
DE SANT ANTONI

DE LES 9.00 A LES 11.00H
REPARTIMENT AL
LOCAL SOCIAL D’ELS
AMICS DE SANT ANTONI.
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ESMORZAR
D’ESCALFAMENT

Preu: 5 €. Gratuït per al soci
que presenti el seu tiquet val.
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DIUMENGE,
13 DE GENER
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CONCERT VERMUT

LOCAL SOCIAL
D’ELS AMICSDE SANT ANTONI
PLAÇA DE M. CANELA

A LES 14.00H A EL PROGRÉS
SALA D’EL PROGRÉS

Concentració, trobada i esmorzar
d’escalfament a les 9.00h

Llocs reservats: llotges i platea de la
sala. Preu: 7 €. Les llotges estaran
ocupades pels guanyadors del sorteig
del dia 12/1/2018. La platea estarà
ocupada per tothom que hagi comprat el tiquet del seient i del vermut el
dissabte de 11.00 a 13.00 h al local
dels Amics i el diumenge a partir de les
13.30 h a El Progrés. Les entrades es
vendran numerades, cosa que cal tenir
en compte a l’hora de demanar-les si es
vol estar en grup i no quedar separats.

Sortida a les 11.30h

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Arribada a les 13.00h (aprox.),
benedicció dels animals
i inici dels Tres Tombs
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A LES 19.00H
SALA D’EL PROGRÉS
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Preu: 10 €. Gratuït per al soci que
presenti el seu tiquet val. Cal respectar
les normes d’indumentària. Es reserva el
dret d’admissió.
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les Hores
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Menú Sant Antoni 2017

Menú Sant Antoni 2019

Preu per
persona
35 €

Pica-pica d'entrants
· Pernil de Guijuelo llom ibéric i
formatge sec amb de coca i tomàquet
· Croquetes del rostit i de bacallà
· Caneló de bolets amb salsa de ceps
· Crema de marisc amb trompicons
· Escamarlans saltejats amb all i julivert
Segon a escollir
· Xai rostit a l'estil de Segovia
amb patates lionesa
· Supremes de Lluç a la donostiarra
· Confit d'anec a la catalana
· Bacallà confitat a la mel i llimona
Les postres
Pastis Milenium
Celler: INCLOSA
Carrer Gelida, 53 · Martorell
Tel. 937 74 35 31

Bar El Progrés
VERMUT DE SANT ANTONI
· Vermut Izaguirre,
Patates chips, Olives
per persona
farcides i cornes.

7€

MENÚ DE SANT ANTONI
· Pica-pica i còctel de fruits secs.
· Amanida de cherri amb cansalada
i formatge de cabra.
Segons plats a escollir entre:
· Tronc de lluç a la basca amb
espàrrecs blancs i ou dur.
· Jarret de vedella al vi amb patates.
Postres
· Pastís de formatge
Vi, aigua,
copa de cava i cafè

20€

per persona
Tel. Reserves
93 775 25 86
de 18 a 20:30 h

