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Veïns d’Anglesola i visitants, us volem convidar a la 

40 festa dels tres tombs d’Anglesola, el pròxim 26 

de març. Us esperem per compartir aquest dia tan 

assenyalat per nosaltres, ja que els tres tombs es formen 

de 3 grans elements: els traginers, els animals i els visitants 

que ens acompanyeu. 

Tot i les adversitats econòmiques a les quals hem de 

fer front cada any, aquesta tradició continua celebrant-

se gràcies als innumerables esforços dels membres de la 

societat, dels voluntaris, dels patrocinadors, dels amics 

i familiars. Com a president de l’associació, vull aprofitar 

aquestes línies per agrair el compromís per la transmissió 

d’aquesta tradició any rere any. És per això que també vull 

convidar-vos a formar part d’aquesta societat que porta 

un dels tres tombs de referència a les terres de ponent per 

tots els carrers de Catalunya. 

Aquesta és una celebració per agrair les collites i que es 

beneeixen els nostres animals, tant els que ens ajuden en 

les feines del camp com els que ens fan companyia cada dia 

a les nostres llars. I és que si una cosa no ha canviat en les 

40 edicions que portem, és la relació d’estima mútua entre 

l’home i l’animal. És per això que estem compromesos en 

garantir el benestar de tots els animals que volen formar 

part de la festa comptant amb el suport, en tot moment, 

d’un equip veterinari. 

Per nosaltres el 26 de març serà, una vegada més, un dia 

per celebrar aquesta tradició que és sinònim d’estima per 

la terra, la cultura i una oportunitat per honrar el llegat 

dels nostres avantpassats. 

Esperem poder transmetre aquests sentiments a tots els 

que decidiu acompanyar-nos. Els veïns i visitants sou el 

motor que ens fa reunir, esforçar-nos, millorar i arribar fins 

al tercer tomb a cada edició. 

Us convidem a vosaltres, les vostres famílies, amics i 

mascotes a participar en totes les activitats que us tenim 

preparades. Omplim els carrers d’Anglesola una vegada 

més! 

Membres de la Societat 

Sant Antoni Abad d’Anglesola 

Francesc Vidal Blanco, President
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FORGRAVEX, S.L.

Camí La Plana - 25320 ANGLESOLA - Tel. 973 29 37 30 - www.nacsa.cat

NNAACCSSAANACSA
formigons - àrids - excavacions - enderrocs

TALLERS ANGLESOLA C.B.

SERVEI DE GRUA
COMPRA I VENDA DE

VEHICLES USATS

Major, 117 - Tel. 973 308 390 - 25320 ANGLESOLA Av. Catalunya, 41 - Tel. 973 10 95 48 - Anglesola (Lleida)

MARTA CLAVÉ

ESTETICISTA

Pol. Ind. La Serra I-18-19 - 25320 Anglesola (Lleida)
Tel. 973 30 82 05 - Mòbil 649 29 68 27

info@eduardfranquesa.com - www.eduardfranquesa.com

FINESTRES DE PVC I ALUMINI
FUSTERIA D’INTERIOR

RANQUESA

C/ Camí de Barbens, 13 - 25320 ANGLESOLA, Lleida 
Tel./Fax: 973 308 603 - Mòbils: 630 030 364 - 619 717 518 - metalesescude@gmail.com

Hierros y Metales Escudé, S.L.

Compra - Venta de chatarras y metales

Verdú - Tel. 678 473 093 - 973 313 891
construccionsjesustorrent@hotmail.com

JESÚS TORRENT
CONSTRUCCIONS
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Ajuntament d’Anglesola

Carme Miró Solé

Alcaldessa d’Anglesola

40 anys ni són pocs, ni casualitat!

Benvingudes i benvolgudes totes aquelles persones que en 

aquesta quarantena edició ens acompanyaran de nou en 

l’aventura, una aventura que involucra a desenes de volun-

taris i voluntàries, generant un caliu únic al poble durant tot 

el cap de setmana.

Una festa amb flaire rural i agrícola que ens recorda com, 

no fa gaires anys, treballàvem, comercialitzàvem i ens rela-

cionàvem en molts àmbits. Una memòria que no podem ni 

volem perdre i que tenim l’obligació de mantenir d’alguna 

manera.

Que celebrem els 40 anys és fruit d’una cadena de juntes 

de la SSAA que hi han posat molts esforços i molta il·lusió i 

imaginació per poder fer-ho possible malgrat les adversitats. 

Felicito a tothom que en va formar part i als valents que han 

agafat el testimoni.

Durant les diferents edicions, la festa ha anat evolucionant, 

variant, modificant-se per tal de persistir en el pas del temps 

i encomanar-nos, any rere any, l’esperit festiu a tot el poble 

i la comarca que no volem deixar de viure.

Us convidem a tots/es que us apropeu a viure intensament 

les activitats programades durant tot el cap de setmana i 

que percebeu la il·lusió que ens fa rebre la vostra visita.

Com a representant d’Anglesola us faig arribar la felicitació 

de tots els anglesolins i anglesolines. Per molts anys a la 

Junta de la SSAA i de retruc a tots els vilatans que ens la 

sentim nostra!

Feliços 40 i seguim!
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Pol. Ind. La Serra, 4 - ANGLESOLA
Tel. 973 30 83 55 - info@jeman.cat

MANTENIMENTS INDUSTRIALS
REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA
SERRALLERIA METÀL·L ICA
TREBALLS EN ACER INOXIDABLE

Jordi Casteràs - 606 22 73 61

Carrer Lourdes, 13 - Tel. 669 761 698
25320 ANGLESOLA

PORTES

PARQUETS

CUINES
SOSTRES

MUNTATGES FUSTERIA

FINESTRES
ARMARIS

JOAN MACIÀ

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS I DOMÈSTIQUES DE
LLUM, AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ I TELECOMUNICACIONS

Som empresa instal·ladora i col·laboradora de gas natural

Major, 44 - Tel. 973 30 82 83 - 629 79 13 82 - 25320 ANGLESOLA
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Dins el magnífic exemple de recuperació i transmissió 

d’una tradició popular lligada al bestiar equí 

d’Anglesola, la Festa dels Tres Tombs ha esdevingut, 

al mateix temps i per mèrits propis, un element principal 

d’impuls local i desenvolupament comarcal.

Si les referències populars i tradicionals són importants 

i imprescindibles en la vida i la memòria dels pobles (en 

aquest cas, el record de la importància de la tracció animal al 

municipi abans de la mecanització del camp i la progressiva 

desaparició de les bèsties de càrrega), també ho són els valors 

socials que promouen i que trobem tan clarament definits 

en els celebèrrims Tres Tombs d’Anglesola.

En termes generals, la fluïdesa d’una cultura és el resultat 

d’un entramat històric, polític i demogràfic concret. En 

el cas de Catalunya, però, que ha hagut de servar un fet 

cultural sense un estat darrere i en competència directa 

amb dues grans potències culturals europees (l’espanyola i 

la francesa), la pervivència i transmissió cultural del país es 

deu, principalment, a la perseverança de la gent i a l’acció 

d’unes entitats i institucions que funcionen.

Aquest és el cas de l’Ajuntament d’Anglesola i l’Associació 

Sant Antoni Abat, la qual, quaranta anys després, manté viu 

l’esperit de la festa i n’impulsa, any rere any, una proposta 

sociocultural lligada al treball al camp i l’estima a la terra, 

que transcendeix el propi municipi i se suma a la important 

oferta cultural i de festa de les comarques de Lleida, Alt 

Pirineu i Aran.
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Joan Talarn i Gilabert

President de la Diputació de Lleida
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Cal Puigfel

Av. Catalunya, 39 - 25320 ANGLESOLA (Lleida)
Tel. 973 308 090 - 973 308 118 - Fax 973 308 343

puigfel@telefonica.net

PASTISSERIA I PRODUCTES CONGELATS

Forners des de 1890

FUSMODE S.L.
moblesboldu@yahoo.es

Major, s/n - Pol. Ind. La Serra
25320 ANGLESOLA
Tels. 973 30 83 05

654 53 65 96
654 53 65 97
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Gerard Balcells i Huguet

President del Consell Comarcal de l’Urgell
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enllà de la tasca i el suport de les administracions 

públiques, evident i necessària, hi ha tot un seguit 

de festes, actes, celebracions i tradicions que existeixen per 

la feina incansable i tossuda dels veïns i veïnes que prenen la 

iniciativa a canvi de res. 

Res de diners, ni de reconeixements públics, ni de premis…, 

però molt de satisfacció personal, de felicitacions, de 

complicitats, d’emocions compartides, de rialles… I també 

de crítiques que cal entomar per allò que sempre hi ha algú 

disposat a veure aquell petit error enfront la magnitud de 

l’èxit. Ho saben bé els que passen al davant dels esplais, les 

revistes, els diables, les comissions de festes, els ajuntaments 

o les corals. Menudeses. En realitat, l’èxit és sempre innegable 

pel sol fet que la Festa dels Tres Tombs existeix i perdura. 

En una societat capitalista com la nostra, hom pot pensar 

que cada edició ha de ser més que l’anterior: hi ha d’haver 

més públic, han de venir més carruatges, els carruatges 

han de ser més grans i potser els animals més llustrosos… 

Però en el fons sabem que no és així. Sabem que es tracta 

d’estimar les coses que no es poden comprar ni vendre, que 

les emocions d’aquell dia no tenen preu, que l’energia de les 

persones, motor de la festa, no cotitza a borsa… 

Si no fos per aquesta gent tossuda, els nostres pobles serien 

més mediocres, menys lluminosos i més grisos. Si no fos per 

aquesta gent tossuda, ens seria més difícil de recordar-nos 

dels nostres padrins i padrines, de quan els diners eren una 

altra cosa, de quan no hi havia bancs ni borsa, de quan els 

uns s’ajudaven els altres i anaven cantant al tros. A tots i 

totes, tossuts i tossudes, els actuals i els anteriors, moltes 

gràcies per ser-hi sempre. Moltes gràcies per estirar del carro.
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Andreu Bernadàs

President de la Federació Catalana dels Tres Tombs

Permeteu-me que comenci aquest escrit amb 

un record, homenatge, a una tribu de l’estepa 

eurasiàtica, els Botai’s, que fa cinc mil anys van 

ser els primers humans a aconseguir domesticar els 

cavalls. Sense saber-ho van fer el primer pas de la 

humanitat cap a la modernitat.

Millors collites, recollides amb menys temps, fan que 

l’alimentació dels pobles sigui millor; neix el comerç i 

l’intercanvi de mercaderies entre els homes i dones i 

el camp i les ciutats i tothom es pot moure de poble a 

poble amb més facilitat, connectant gent, poblacions, 

països i imperis. 

La nova relació dels homes amb els cavalls també ens 

ensenya que els pobles que millor el domestiquen, 

són els que comencen a guanyar totes les guerres, 

a ampliar els límits de les seves fronteres i a dominar 

altres territoris.

Per aquestes circumstàncies, els cavalls, els carros i 

la roda i l’home es constitueixen en el triumvirat que 

dominarà les relacions de la humanitat fins al principi 

del segle XX, quan apareguin els vehicles de motor.

A mitjans del segle XIX, a Catalunya, les festes 

patronals dels traginers en honor del seu patró, Sant 

Antoni Abat, són el punt de referència de molts pobles 

per beneir els animals i per donar el seu dia de festa als 

cavalls, que eren elements fonamentals del transport i 

moviment en general, de les mercaderies en particular 

i de la feina diària de conreu dels pobles.

A Anglesola, cruïlla de camins de molta rellevància al 

país i que desenvolupava una intensa activitat agrària 

i de transport ara fa quaranta anys, es recuperen unes 

festes que, avui en dia, l’Associació Sant Antoni Abat 

d’Anglesola, continua programant, fent que any rere 

any, la cavalcada dels Tres Tombs, la Fira Medieval i les 

activitats relacionades amb el món del cavall, siguin una 

referència perquè les noves generacions no oblidin la 

història; per recuperar i mantenir el patrimoni històric 

i perquè, treballant en la defensa de la cultura popular, 

eduquen i donen a conèixer un passat traginer que, 

segurament, haurem de recuperar ben aviat.

Avui, treballem perquè la nostra festa sigui un testimoni 

del present i un bon notari del futur, futur que ens 

determinarà com un transport ecològic, sostenible, de 

proximitat i sobre tot lliure de CO2 i en què es copsarà 

que els cavalls i els traginers tornaran a estar presents 

en la vida dels animals racionals.

Volem fer arribar la felicitació de la nostra federació 

i de tots els seus associats, amics i voluntaris, a les 

tragineres i traginers d’Anglesola, per la celebració 

d’aquests quaranta anys, en els que, amb passió i orgull, 

amb seny i rauxa, i amb la bandera de Sant Antoni ben 

alta, han demostrat el seu honor, integritat i valor.
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C/ Estació, 19 - Tel. 658 99 48 68
25320 ANGLESOLA

EXCAVACIONS
ANGLESOLA S.L.U.

Tel. 973 308 633 - 973 308 208 - cdalghi@hotmail.com

Carla
festahome dona

25320 ANGLESOLA

jardineriamonjo@gmail.com

Tel. 620 618 635

JORDI MONJO

TREBALLS AGRÍCOLES

Josep Bonastre Badia

C/ Santa Anna, 11 - Tel. 973 308 394 - Mòbils 619 284 225 - 678 430 520 - 25320 ANGLESOLA (Lleida)
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C/ Progrés, 36 - Tel. 977 880 260 - Fax 977 880 473
43420 STA. COLOMA DE QUERALT (Tarragona)

materialsmullerat@gmail.com - www.materialsmullerat.com

Materials de Construcció

MULLERAT, S.A.

ATIDIS POL, S.L.
Serveis de transport, bolquets i grua

Gyuszi Tunyogi
Gerent

Av. Pirineus, 37 - Tel. 635 11 79 82 - 25200 CERVERA

A PROP TEU!

Productor líder de
llavors a la Mediterrània
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Divendres, 24 de març
19.00 h.  Obertura del bar.

19.30 h. A l’Espai del Carro, PREGÓ d’inauguració de la 40a FESTA DELS TRES TOMBS D’ANGLESOLA 

a càrrec del president de la Societat de St. Antoni Abat i els senyors Domingo Macià i Ramon Valls.

 Mentrestant, i fins que tingueu gana, hi haurà ENTREPANS DE LLONGANISSA i altres coses, tot 

acompanyat de música.

21.30 h. BINGO, premi a la línia i al bingo (venda de cartrons al moment de jugar)

22.00 h. Concert amb TONI el rumbero.

Dissabte, 25 de març
Durant tot el matí hi haurà SERVEI DE BAR a l’espai del Carro. Enguany l’esmorzar serà diferent i molt bo.

De 8.00 h. a 9.00h Pels voltants de l’Espai del Carro, FIRA DE CAVALLS I MULES. Tots els animals 

tenen la revisió d’un veterinari i l’aprovació del DARP. 

09.00 h. Al voltant de l’Espai del Carro, DEMOSTRACIÓ DE L’ANTIC OFICI DE FERRAR CAVALLS.

16.30 h. ACTUACIÓ de NEXT GENERATION, espectacle de màgia per a la mainada.

16.30 h. Al final del carrer Joan Maragall, DEMOSTRACIÓ I 
CONCURS DE LLAURADA AMB MULA.

20.00 h. BINGO amb grans premis a la línia i al bingo

22.00 h. CONCERT amb LO PAU DE PONS
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Diumenge, 26 de març
08.00 h. Xaranga MAI TOQUEM BÉ acompanyant el Carro de 

Fato.

 ESMORZAR DE CARRETERS al polígon de la Serra, 

obert a tothom. Preu tiquet: 5€.

 Inscripcions i entrega de dorsals de carros i cavalleries al 

mateix punt.

10:00 h. Obertura del MERCAT DE PAGÈS.

10:40 h. MISSA SOLEMNE a l’Església Parroquial de St Pau.

12:00 h. BENEDICCIÓ DELS ANIMALS i 40a FESTA DELS TRES 
TOMBS D’ANGLESOLA. Aplicació de la llei de protecció 

animal per un veterinari col·legiat.

 En acabar, DINAR POPULAR. 

 Venda de tiquets a l’oficina de l’Associació, carrer Major núm 33, al Forn Vilardosa i a El Carreró 

fins el dia 23 de març.

 MENÚ: ADULT - 15€, INFANTIL - 10€ (cafès, tallats, raigs, etc. a part)

 A continuació, SORTEIG DEL TRADICIONAL CARRO DE FATO, el guanyador es publicarà a 

les xarxes socials de la SSAAA i a l’ebando. Trobareu butlletes a l’Espai del Carro durant tot el cap 

de setmana.

Tots els participants hauran de complir amb el protocol de benestar animal.

Durant tots els dies hi haurà exposició de dibuixos dels nens de l’escola Santa Creu.

La junta de la SSAA es reserva el dret de modificar el programa.

• MORANA
• VIDAL AMENÓS
• SANTIVERI BONASTRE
• BAR LLAVALL
• BAR PÀMIES
• BAR MARINA
• BAR MIL·LÈNIUM
• CAL CARRERÓ 

 CAFETERIA I PA
• PUIGFEL
• BAR RAMPELL
• LLIBRERIA PONT
• FORN VILARDOSA
• FERRETERIA I FLORS 

SERCRIS

• PERRUQUERIA NÚRIA 
PASTOR

• PERRUQUERIA NÚRIA 
TRILLA

• ESTETICIEN MARTA

• FARMÀCIA SOLÉ

• FIEL HOGAR

• CAMPANA-MERCATS

• QUIQUE MERCATS

• MOBLES BOLDÚ

• BON ÀREA

• OLGA VALLS

• SOCIETAT CAÇADORS

• TALLER MECÀNIC FARRÉ

• TALLER MECÀNIC 
 ANGLESOLA

• H.M. ESCUDÉ
• CARNISSERIA TOMÀS
• FERRETRIA SEGUÍ
• PINTURES VILAMAJOR
• MODA CARLA
• CAN AMAT
• EMANS
• TRANSPORTS GIL
• ELECTRICITAT FONOLL
• CF ANGULÀRIA

QUI COL·LABORA AL CARRO  DEL FATO?
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C/ St. Pere Claver, 16, pral 1a - 25300 TÀRREGA

Mòbil: 633 188 338

roger@rogermartiadvocat.cat

ROGER MARTÍ | ADVOCAT

F E R T I L I Z A N T E S

Vigas Cosme
Prefabricats de Formigó

Forjats · Naus prefabricades

Ctra. Gerb Hect. 2
25600 BALAGUER (Lleida)
Tel. 973 44 55 72

vigascosme@hotmail.com
www.vigascosme.es

Poligon industrial "Pla de Fonolleres" Parcel·la 1.14
25218 Fonolleres (Lleida)

Tel./Fax 973 53 54 10 - Mb 629-970320 - 
vilardosa@vilardosa.com

ilardosa
S.A.
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CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

ElectricaSerosense
ENERGIA DE LLEIDA

Ocina i magatzem
Ctra. Estació, 17

25320 ANGLESOLA
Tel./Fax  973 308 170

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Botiga
Av. del Canal, 2 B

25230 MOLLERUSSA
Tel./Fax 973 710 393

csolevalls@csolevalls.com

autocars - microbus - minibus - taxi

TRANSPORT VIATGERS MAR, S.L.
C/ Santa Madrona, 1 - 25320 ANGLESOLA

Tels. 973 308 308 - 630 989 968
marteida67@gmail.com
LLEIDA - IGUALADA

Autocars Marte
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Mecanitzats Roal Equilibrats Industrials

Av. Mediterrània, Naus 88 i 51A
(Pol. Ind. Golparc)
25241 GOLMÉS (Lleida)
mecanitzats_roal@hotmail.com

Tel. 973 71 25 35
Fax 973 71 25 39

HABITAT
Immobiliària Garriga

Av. Urgell, 36 - 25250 BELLPUIG
Tel. 973 320 277 - 679 850 270

info@garriga.net
www.garriga.net

Ctra. N-II, Km 482    25244 FONDARELLA

Apt. Corr. núm. 19    25230 MOLLERUSSA   Tel. 973 600 898

garrofe@garrofe.es    www.garrofe.es

Planta de formigó a Anglesola:

Ptda. La Coma      Tel. 973 308 461

plantes de formigó

SERVEIS JURÍDICS
Mercantil – Laboral – Civil – Família - Penal

Carme, 34 - Edifici El Palau - Tàrrega - Tel. 973 31 04 41 
www.gaficsa.es  - gaficsa@gaficsa.es

PINSOS URSA
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La Fira va començar com un complement i estímul de la fes-

ta dels tres tombs, en aquell moment, una mica frenada 

pel que fa a l’afluència de públic.

La fira des del començament va estar cercant una identitat 

lligada amb les activitats tradicionals del nostre poble. En aquell 

moment les fires medievals estaven de “moda. Vic, Manresa, la 

ruta dels castell... tot ens va anar portant a decidir que en el 

nostre poble també era escaient fer una fira artesanal tradici-

onal.

A partir del tercer any, l’equip de la fira va quedar configurat 

per 4 persones que havien d’organitzar i desenvolupar la fira.

Vam crear grups de treball encarregats de cercar firaires, crear 

l’ambientació i un vestuari adient, buscar activitats lúdiques... 

A poc a poc, vam anar ampliant i millorant segons el nostre 

entendre la fira. Segur que des de fora hi havia veus crítiques 

que podien analitzar la feina amb uns altres ulls i unes altres 

exigències.

La tasca de crear bases de dades, connectar i convèncer als 

firaires, tenir cura de les seves necessitats i exigències, apro-

par-nos a la seva realitat i els nostres límits de mercat, va confi-

gurar un mercat variat ja que es va procurar que no es repetis-

sin productes, donar més oferta. Una altra de les exigències era 

l’elaboració artesanal dels productes, deixant de costat la pro-

ducció més industrial i també la presència de tallers que alguns 

firaires feien durant aquells dies mentre exposaven i ofertaven 

el seu producte, el taller de fang, de pell, de picapedrer...

La recerca de material, grups d’esbarjo, il·luminació era una al-

tra de les activitats que portàvem des del grup director. Una 

altra part important de la festa la portaven els anglesolins amb 

la seva participació que era imprescindible per l’èxit de la festa.

Des dels seus inicis, vam comptar amb l’ajuda de molta gent i 

organitzacions que ens van ajudar a portar a terme la fira. El 

Grup de Teatre, l’Associació de Dones i les Puntaires ens van 

ajudar a crear aspectes lúdics i d’ambientació de la fira. Ells 

van aportar molta gent treballant per la fira. També molta gent 

van ajudar a crear i a confeccionar banderes, banderoles, les 

túniques, els vestits de soldats... tot allò que vam necessitar 

per portar a terme la fira.

Molts joves també ens van ajudar a preparar la fira penjant ban-

deres, cercant herbes aromàtiques, i també els dies de la fira a 

les guixetes i punt d’informació també hi havia molta gent que 

ens ajudava en diferents aspectes, la música, la il·luminació de 

nit, l’organització del concurs de pintura, les rutes de someres 

pel recinte i també l’explicació d’històries del poble. Altres ens 

van aportar mobles i materials que necessitàvem per adornar 

els carrers o les entrades de les cases.

Les vigílies de la fira eren dies de molta activitat on s’havia de 

concretar tot allò que havíem parlat i organitzat durant l’any, 

sobretot dos dies abans, quan més gent, sobretot joves, ens 

van ajudar a preparar els carrers.

La classificació i conservació del material també era un aspecte 

que com organitzadors ens portava molta feina. Rentar, plan-

xar, protegir de la pols, revisar si calia fer algun arranjament i 

conservar els vestits. També vam crear una relació de material 

destinat a engalanar els balcons i les finestres de les cases dins 

del recinte de la fira. Un cop acabada la fira, passàvem ben bé 

dos mesos deixant llest el material per a l’any següent.

Al final de cada fira, començava un període de reflexió i d’auto-

crítica per tal de millorar alguns dels aspectes que no acabaven 

d’anar prou bé.

Nosaltres, com organitzadores, només podem agrair l’esforç de 

motla gent per tirar endavant una festa que estava destinada a 

rebre i a divertir als vilatans.

Per finalitzar aquest escrit, m’agradaria recordar totes aquelles 

persones que ens van ajudar i que eren imprescindibles en la 

creació i desenvolupament de la fira i que ja han anat a fer un 

no camí i un nou viatge però, sempre formaran part d’una peti-

ta història de cooperació i participació dels anglesolins.

Un record de la fira medieval

Av. Catalunya, 13 - 25320 ANGLESOLA (Lleida)

973 308 002 - Mb 658 632 586

BAR - RESTAURANT

C A L

annamarina.co@gmail.com

@calmarinaanglesola
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RACC
Automòbil Club

Ortiz Secanell s.l.
ASSESSORIA I AUDITORIA

Av. Catalunya, 23 - Tel. 973 50 06 22 - 25300 TÀRREGA

Tel. 680 443 238 - 629 361 017
Av. Catalunya, 53- 25320 ANGLESOLA (Lleida)

tallersfarre@hotmail.com

TALLER MECÀNIC

FrancescFarré

� 973 32 00 41  � info@arenesbellpuig.com  � arenesbellpuig.com 
 

Av. Catalunya, 19 - Tel. 973 308 353 
25320 ANGLESOLA

Carnisseria
Charcutería Artesana

C/ General Güell, 11
25200 CERVERA (Lleida)
info@codinavall.com

Oficina: 973 53 30 97
Miquel: 608 53 10 02

Fruites i verdures

Cal Santiveri
Producció i collita pròpia

C/ Lleida, 2 - 25320 Anglesola

Tels. 973 308 136 - 638 715 616

Ctra. de Bellpuig, s/n
25262 Barbens
Tel. 973 58 05 56

www.autocarsdelpla.com   info@autocarsdelpla.com

AutocarsdelPla
Lloguer d’autocars

Vehicles de 56, 29, 26 i 8 places
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LA RECEPTA D’ENGUANY

Pop en concassé   
de tomàquet 
Ingredients:

• 1 pop de 1 kg. 

Pel concassé: 

• 300 g de tomàquets madurs

• 2 cebes tendres

• 1 gra d’all

• 1 culleradeta (50 ml) d’oli d’oliva verge

• 1 cullerada de farigola fresca picada

• sal.

Elaboració:

Colpejar el pop fins estovar-lo (si el congelem ens estalviem 

aquest pas). Escalfar amb abundant aigua amb sal en una 

cassola i, quan arrenqui el bull, ficar i treure el pop tres 

C/ Santa Anna, 9 - 25320 ANGLESOLA             Tels. 973 308 405 - 610 282 617 - 607 555 745

RA. RULL
CONSTRUCCIONS I ENDERROCS, S.L.

vegades (‘espantar-lo’, perquè quedi tendre). Coure durant 

30 minuts, punxar-ho per comprovar que estigui tou i re-

tirar del foc.

Escaldeu els tomàquets en aigua bullint, peleu-los, eli-

mineu les llavors i talleu-los a daus d’uns 0,5 cm (això és el 

que es denomina en cuina concassé).

Peleu i talleu a daus les cebes tendres i peleu i piqueu la 

dent d’all. 

Ofegueu la ceba tendra i l’all. Afegiu-hi el tomàquet i 

continueu coent durant 5 minuts. Condimente-ho amb 

sal i remeneu perquè no s’enganxi.

Talleu el pop amb unes tisores i incorporeu-lo a la paella. 

Escalfeu sense deixar que bulli.

Repartir als plats, afegiu-hi la farigola picada i tireu-hi un 

raig d’oli d’oliva.
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Ganaderies
Can Trudis, S.L.

Jordi Clavé

Av. Catalunya, 7
25230 ANGLESOLA
(Lleida)

Tel. 973 308 401
Mòb. 609 345 530

obres i construccions

aiguadé - sanahuja, s.l.

C/ Major, 9 - El Talladell
Tel. 973 31 34 55 - 973 30 81 91
Mòbils 686 99 32 18 - 686 99 32 19

Gran Cafè
Cafeteria - Restaurant

Menjar per endur - Entrepans freds i calents
Menú de dimarts a diumenge

Rambla Lluís Sanpere, 6 - 25200 Cervera
Tels. 973 530 052 - 689 985 387

Pol. Ind. Riambau
C. Llevant, naus 4-5-6-7-10-11-12
25300 TÀRREGA

+34 973 310 977
ramonrius@ramonrius.com
www.ramonrius.com

SERRALLERIA METÀL·LICA I D’ALUMINI
COMERCIAL VIDRIERA

Truca gratis al 

900 651 602
i contracta el teu paquet 
a mida amb un dte. del 50% 
durant 9 mesos

Anglesola 

Mega Ràpid.
Mega Potent.

ja té
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serveis
gràfics

Ctra. de Preixana, s/n

Tel. 973 32 23 53

25250 Bellpuig

info@saladrigues.com

www.saladrigues.com

Construccions Molpotsa, SL

Terra Ferma, 4 baixos
25300 TÀRREGA

plaroig
instal · lacions

973 31 09 89

C/ Estació, 24 - Anglesola - Tel. 649 888 553

Eduard Gálvez

MANTENIMENT AGRÍCOLA 
I INDUSTRIAL - SERRALLERIA

Reformes
Manteniment
Construccions

C/ Santa Anna, 15
25320 ANGLESOLA (Lleida)

Tel. 616 652 230
joseptorresmir@hotmail.com

EMPRESA ACREDITADA AL REA

INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A.

Av. Cervera, 17

25300 TÀRREGA (Lleida)

Tels.  973 31 01 02 - key@key.es
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