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Des que soc regidora de cultura m'haureu sentit moltes vegades dir que, quina sort 
a Manlleu, tenir el teixit associatiu que tenim. Això no ve d'ara. Les transformacions 
socials de Manlleu en el procés d'industrialització van repercutir en grans canvis 
en la societat convertint-la en una societat en moviment, activa i col·laborativa. 
Aquest esperit participatiu de les associacions continua present i crea una ciutat 
social i culturalment molt dinàmica.

Els Tonis i les Tònies són un clar exemple d'aquest esperit. Un grup de persones 
diverses que desinteressadament treballen per un objectiu comú i compartit: 
l'organització de la festa dedicada a sant Antoni Abat. Generació rere generació, 
mantenen viva la festa que ja celebraven, com a mínim des de finals del segle XIX, 
els traginers i els taverners locals. Ah! I a més, tenen la sort de gaudir fent-ho!

El 5 de març de 2019 el Govern de la Generalitat va declarar la festa dels Tonis 
de Manlleu com a Festa Tradicional d'Interès Nacional, reconeixent-la com una 
de les celebracions més arrelades del calendari festiu manlleuenc, amb uns trets 
singulars que la converteixen en una festa de referència en el context comarcal 
i nacional. Els manlleuencs i manlleuenques ja sabíem que era de les millors 
festes de Catalunya, però aquest reconeixament ens omple, encara més, d’orgull 
i satisfacció.

Després va arribar la pandèmia. Dos anys en els que organitzar actes no ha 
estat gens fàcil, vull destacar que a Manlleu no ens hem aturat. La pandèmia ha 
reafirmat l'evidència que la cultura és un bé essencial i entre tots, ajuntament i 
entitats, hem fet els possibles per mantenir viva l’activitat a la ciutat. I aprofito 
per donar les gràcies al Gremi de Tonis per enginyar-se-les de mil maneres per 
adaptar-se i que l'activitat no es paralitzés.

Així doncs, ara que encetem el 2023, més que mai us animo a sortir, a donar vida 
als carrers i a les places. Que no us espanti la boira ni el fred, que després de tot 
ens mereixem gaudir de la festa i qui de burro en amunt no celebri la festa de Sant 
Antoni, pagarà un bot de vi d'Alella.

Visca la cultura popular i visca Manlleu!

Eva Font Morató
Regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació

Llindar
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que tenia el do de la paraula i que tenia 
una proposta que no podia rebutjar. Com 
us podeu imaginar, aquesta oferta era ser 
el pregoner de la festa dels Tonis 2022. I 
per això ens trobem totes i tots avui aquí. 

Personalment, em vaig sentir molt afala-
gat i honrat per aquesta invitació, ja que 
es tracta d’un dels reconeixement més 
grans que es pot rebre com a manlleuenc 
o com algú que estima la història i la cul-
tura d’aquesta ciutat. En certa manera, 
avui agafo el relleu o més ben dit, la con-
tinuació d’en Carles Garcia, director del 
museu, que va ser el pregoner l’any 2016 
i que, ja en aquell moment, tot l’equip 
del Museu del Ter ho vam viure com un 
reconeixement col·lectiu pel suport a les 
entitats de Manlleu. 

A més a més, tinc la sort de dir que sóc 

Moltes gràcies a tothom per ser present 
aquesta nit aquí al Museu del Ter en 
aquest inici de les festivitats dels Tonis 
de Manlleu. 

Va ser a principis de novembre quan, 
mentre estava aquí al museu treballant, 
vaig rebre un missatge d’en Lluís Güell, 
el banderer d’aquest any (i de l’any pas-
sat), dient que volia parlar amb mi. En 
el moment del missatge d’en Lluís, poc 
m’imaginava el que em diria. El meu pri-
mer pensament va ser alguna aspecte/
tema relacionat amb el Museu del Ter: la 
donació d’algun objecte històric, alguna 
fotografia que havia trobat o alguna in-
formació relacionada amb la història de 
Manlleu. No van passar ni 10 minuts que 
ja estàvem parlant per telèfon i en Lluís 
em va dir que jo era un home de Manlleu, 

Retalls de pregó
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un del pregoner més joves dels Tonis. 
Aquí m’ha guanyat en Llucià Ferrer que 
quan va fer el pregó era més jove que jo, 
però ara que m’apropo als 40 deixeu-me 
ser feliç per un moment.   

ELS TONIS I EL MUSEU DEL TER 

Si em permeteu, faré allò que tant ens 
agrada als historiadors que és posar les 
coses en context, per entendre perquè 
sóc jo qui està fent el pregó avui, i quin 
ha estat el camí que hem fet junts, els 
Tonis i el Museu del Ter. 

A partir de l’any 2010, s’inicien les prime-
res trobades dels Tonis i el Museu del Ter. 
Aquestes trobades es van produir amb la 
voluntat que es reconegués la festa i, per 
tant, fer una recerca històrica i etnolò-
gica sobre la festivitat dels Tonis, la seva 
organització i la seva evolució històrica. 
La persona més adient per aquest en-
càrrec era, sense cap mena de dubte, en 
Joan Arimany. Gràcies a una beca ator-
gada per l’IPEC (Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya) i Departament 
de Cultura de la Generalitat en Joan va 
presentar una recerca excel·lent, mera-
vellosa i molt rigorosa sobre una de les 
celebracions més arrelades del calendari 
manlleuenc.

Gràcies a aquesta feina, i amb l’esforç 
de l’equip del Museu del Ter, el gener de 
2015, avui fa 7 anys, es va presentar aquí 
mateix, el llibre “Els Tonis de Manlleu. A 
cavall de la devoció i la festa”. L’encarre-
gat de transformar la recerca en llibre va 
ser, òbviament, en Joan Arimany i jo vaig 
tenir la sort i la oportunitat de participar 
en la coordinació, ajudant en l’edició del 
que va ser el volum número 5 de la col-

lecció del Museu del Ter. Encara recordo 
aquell any fent una paradeta a la plaça 
per vendre llibres, també recordo el fred 
que hi feia. 

Del llibre en destacaria dues coses:

1. El valuós recull fotogràfic històric que 
es va fer, recollint centenars d’imatges 
històriques i actuals que van ser el resul-
tat d’un treball intens de documentació 
fotogràfica amb la participació dels Tonis 
i que jo mateix vaig tenir el plaer de for-
mar-ne part. Això em va permetre vincu-
lar la festivitat dels Tonis amb una de les 
disciplines que més m’agrada i em fasci-
na que és la fotografia històrica. Aprofito 
per donar les gràcies a Francisco Domè-
nech, Francesc Camps i tenir un record 
per en Josep Jofre i Wenceslao Bosch 
(D.E.P) i a tots els testimonis orals que, 
en un moment o altre, ens han ajudat en 
les nostres recerques i investigacions. 

Totes aquestes imatges, antigues i ac-
tuals, es van digitalitzar, però sobretot 
es van documentar en un dels tallers 
fotogràfics del museu, el “Desvetllem 
la Memòria” perquè passessin a formar 
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part del fons fotogràfic que custodia, 
com tants d’altres, el Museu del Ter. Les 
imatges ens mostren la festivitat de Sant 
Antoni Abat i el seu pas en el temps. 

persones expertes que des d’aquí també 
vull agrair. Aquest equip de luxe estava 
format pel seu autor, Joan Arimany, però 
també per l’Anna Bosch, en Carles Gar-
cia, la Montse Piella, la Judit Solà, l’Im-
maculada Tubau i la Montserrat Garrich.

Crec sincerament que és envejable te-
nir aquestes publicacions, tenir gent tan 
professional fent recerca, i tenir una ins-
titució, que no em cansaré de reivindicar, 
avui més que mai, com és el Museu del 
Ter, que dóna assessorament, suport i 
col·labora amb entitats, associacions i els 
diferents agents del món cultural i patri-
monial. Per tant, ens hem de felicitar tots 
plegats per aquesta feina feta amb tota 
la humilitat i l’autocrítica que pertoca. 

2. El segon aspecte a destacar del llibre 
és la introducció d’un apartat dedicat a 
una de les danses centenàries de la nos-
tra població, i dels Tonis, com és el Ball 
del Ciri. L’any 2015, el llibre ja apuntava 
el que seria, anys després, un rigorós es-
tudi d’aquesta dansa i de la seva evolució 
històrica.  

Per això es va convertir aquesta recerca 
i estudi del Ball del Ciri en una publi-
cació digital que porta per nom “El Ball 
del Ciri de Manlleu. Quan els Tonis Dan-
sen”. Aquesta publicació es va presentar 
el març de 2021, l’any passat, i passa a 
formar part de la col·lecció digital e-Mu-
seu, del Museu del Ter. Aquesta recerca 
es va fer gràcies a un equip de treball de 

Però la feina del Museu del Ter, de l’ajun-
tament de Manlleu i, sobretot, dels Tonis, 
no va acabar aquí, al contrari. L’any 2019, 
la Generalitat de Catalunya va declarar els 
Tonis de Manlleu com a Festa Tradicional 
d’Interès Nacional, un objectiu que feia 
molts anys que es perseguia i que final-
ment s’ha fet realitat. 

Per tant, un llarg camí que hem fet jun-
tament amb vosaltres, que continua, que 
ens fa sentir orgullosos i ens anima a se-
guir amb la nostra feina. Esperem seguir 
sumant petites victòries al vostre costat.   
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home de teatre i ja m’agradava. Haig de 
confessar que en aquells moments poc 
entenia tot allò que passava. Fins molts 
anys després no he agafat perspectiva i 
he pogut posar context a totes aquestes 
imatges d’infantesa, a vegades borroses, 
però totes elles m’acaben dibuixant un 
somriure quan hi penso. En aquells mo-
ment no sabia què era el Ball del Ciri, 
ni la Festa dels Tonis, ni el vi d’Alella… 
això si, tenir l’oportunitat de dir la pro-
clama “Qui de burro en amunt” em feia 
molta gràcia, ho reconec. Doncs ja teniu 
aquell xaval de 9-10 anys cridant ben 
fort: “Habitants de la Vila de Manlleu!” 

ELS TONIS I JO

Mireu, deixant per un moment el Mu-
seu i la feina, jo sóc un manlleuenc, fill 
del carrer Cavalleria, que va descobrir 
els Tonis i les seves festivitats sense ni 
adonar-se’n, sense ni plantejar-s’ho. En 
la meva infància, als 90s, eren anys que 
vivíem Manlleu en tot el seu significat 
i participàvem de Manlleu i de la seva 
cultura sense ni saber-ho. Fèiem els Pas-
torets al Teatre Centre, participàvem de 
la Cavalcada de Reis, de la Fira de Reis, 
de la Festa del Porc i la Cervesa, de les 
sardanes (Encís i Ocellets del Ter), més 
endavant de la Fes-te Jove i de la resta 
de vida cultural de les entitats de Man-
lleu. Ho feies i ho vivies sense ni pregun-
tar el perquè. 

Haig de confessar que jo no he estat mai 
a l’organització dels Tonis, ni he fet de 
banderer, ni cordonista. Però és cert que 
la majoria de manlleuencs ens posem la 
capa de Tonis i Tònies quan s’apropa el 
17 de gener. 

I com vaig conèixer els Tonis? Quin és 
el record que en tinc? Doncs no recordo 
molt bé el perquè ni el quan, però de cop 
un dia estava al garatge de la Montse 
Piella assajant el Ball del Ciri, suposo 
que en part empès per les amistats. Així 
és com jo vaig conèixer el Gremi dels 
Tonis. Aprofito per reivindicar des d’aquí 
aquest garatge de la Montse Piella per-
què mentre escrivia aquestes paraules 
vaig pensar: quantes generacions de 
nenes i nens de Manlleu havien passat 
per aquest garatge? Segur que una bona 
colla. 

Ballar i fer una mica el tonto no era pro-
blema per mi, sempre m’he considerat un 

Els Passant dels Tres Tombs també és 
una de les activitats que apareixen en 
el meu record, alguns anys al damunt 
d’algun carro amb els sardanistes i d’al-
tres simplement veient passar els car-
ruatges, que en aquells moments ja era 
tot un espectacle pels meus ulls/sentits. 
La jornada dels Tres Tombs s’inicia amb 
la benedicció de les cavalleries sortint 
de missa de l’església de Santa Maria. 
No recordava molt bé com, o de quina 
manera hi vaig col·laborar, però un cop 
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més, gràcies a la documentació gràfica, 
tinc una prova irrefutable de la meva 
participació.  

viva aquesta flama de la cultura popu-
lar, del patrimoni manlleuenc, que és la 
Festa dels Tonis. Així doncs, ens ompli-
rem d’optimisme i ho celebrarem amb 
tota la mesura i la precaució possible.

Ens toca adaptar-nos a tots aquests 
canvis, com els Tonis (i les Tònies) s’han 
adaptat al pas del temps. Ara ja no és 
només aquella celebració patronal de 
Sant Antoni Abat que celebraven els 
traginers i els taverners locals sinó que 
durant més d’un segle, la celebració va 
anar incorporant nous elements, especi-
alment a les dècades de 1960, 70 i 80 i la 
van convertir una veritable Festa Major 
d’Hivern per Manlleu. Actualment són 
uns dies de celebració, de trobada, de 
socialització i de reivindicació d’aquest 
passat/esperit rural i pairal de Manlleu. 
Us heu adaptat i ho seguiu fent (avui el 
pregó el fem en streaming). 

Així doncs, Tònies i Tonis, banderers, 
cordonistes, traginers i taverners, pre-
pareu els vostres barrets i barretines, 
els vostres carros, les tartanes i guar-
niments, els vostres burros, ases i rucs 
perquè avui es dóna inici a les festes 
Sant Antoni. Moltes felicitats per una 
nova edició de la festa. I esperem que 
durant molts anys la puguem celebrar 
amb vosaltres. I permeteu que acabi di-
ent, com a la meva joventut:

“HABITANTS DE LA VILA DE MANLLEU,  
QUI DE BURRO EN AMUNT,  
NO CELEBRI LA FESTA DE SANT ANTONI,  
PAGARÀ UN BOT DE VI D’ALELLA!”

Visca els Tonis i visca Manlleu!

Jo
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Jordi Grané Casellas
14 de gener de 2021

Ja d’adult, amb la carrera d’història i 
amb certa maduració de la nostra mi-
rada cap al món que ens envolta tot va 
anar agafant llum i color. I com que la 
vida sempre dóna moltes voltes, gràci-
es al Museu del Ter, em vaig trobar tre-
ballant colze a colze amb els Tonis des 
d’una perspectiva professional, tal i com 
us he detallat abans. Per tant, he passat 
de jugar partits de futbol amb els fills 
dels Guàrdia Civils al Torrent de la Bori-
na i tirar pedres a l’entorn d’aquesta fà-
brica, a tenir l’honor d’adreçar-vos unes 
paraules en aquest auditori i en el que 
avui és el Museu del Ter. Com arriben a 
canviar les coses! De debò que mai saps 
quina sorpresa et té guardada la vida!

COMIAT

Avui ens trobem en una situació estra-
nya, una situació que mai s’havia produ-
ït en aquest més de 100 anys d’història, 
amb una edició passada que no vam po-
der celebrar (com ens agradaria). Però el 
fet que, malgrat tot ens trobem aquesta 
nit aquí, significa l’empenta, l’esforç, la 
determinació i la voluntat per mantenir 
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Hola Tonis i Tònies,

Com és tradicional, el Banderer sortint 
ha de fer un escrit pel llibret que per les 
Festes dels Tonis, la Junta es preocupa, i 
amb molts d’esforços, que surti a la llum. 
Doncs jo no podia ser una excepció... ja 
ho vaig ser ostentant el títol dos anys, 
igual que els meus Cordonistes, en Da-
vid i l’Helena (i que consti que no era la 
nostra voluntat). Des d’aquí els vull agrair 

la seva inestimable col·laboració i esforç 
perquè tot sortís el millor possible. 

Havia pensat que en l’escrit faria un 
detall de totes les peripècies que hem 
viscut, gaudit i a vegades també patit 
(maleït COVID) però crec que tots, o la 
majoria ja us les podeu imaginar i alguns 
de forma més directa; o sia que no cal.

Ens quedem en el goig de viure i presi-
dir la festa amb tot el que comporta; un 

Que segueixi la Festa
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Lluís Güell

seguit d’esdeveniments que, per ja cone-
guts, quan els vius en primera persona fa 
que aquests dies siguin molt especials i 
et quedin gravats per sempre més.

Volem agrair molt especialment en Mi-
quel Torrents i en Jordi Grané que en mo-
ments tan incerts acceptessin la respon-
sabilitat de fer el Pregó: Miquel i Jordi, 
sou un cracks i ho vau demostrar.

Bé, i en el meu comiat com a Banderer, 
agrair a la Junta haver-me confiat aquest 
honor; espero no haver-los decebut. I de-
sitjar el millor al nou Banderer i Cordo-
nistes.

Visca els Tonis i el seu Sant! I que seguei-
xi la Festa!

C. Ramon de Terrades, 6– baixos
08500 Vic
T 93 881 49 70
info@consultoriabosch.com
www.consultoriabosch.com

Més espai, més Bosch.

Som un equip de 15 persones, advocats, economistes, graduats 
socials, comptables i tècnics de gestió. Després de 22 anys seguim 
creixent i ampliant l ’espai per oferir-vos el millor servei. 
Gràcies per con�ar en nosaltres. 
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Formigons, àrids, excavacions 
i construccions

Eudald Valdivieso
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Eudald Valdivieso
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Entrada la tardor calia decidir qui lideraria 
la festa dels Tonis, qui seria el banderer i 
quins cordonistes l’acompanyarien. Aquest 
fet era el tret de sortida i calia celebrar-ho 
amb un sopar de retrobada de la junta i 
de benvinguda als nous Tonis. Si sopaven 
fora venien en Ramon i la Consol del Mas, 
guapos i elegants, a recollir els pares; si 
en canvi, sopaven a Mas Roca l’ambient 
començava abans, tarda enllà. En Saborit i 
el seu ajudant, amb les olles de mongetes 
i la carn a la brasa, arribaven d’hora per 
fer foc i preparar-ho tot. Més endavant 
els plats preparats amb delicadesa per la 
Pilar de Can Puig. I sempre unes postres 
de can Wences, per nosaltres, o cala Anita, 
per molta altra gent, i avui en dia del 
forn de St. Roc, per endolcir-ho tot. Dues 
taules llargues ben parades, una per als 
homes i l’altra per a les dones. Arribaven 
les parelles somrients, confiades que 
passarien una bona estona. A mesura que 
el sopar avançava les converses i riallades 
pujaven de to i de volum, tant que fins i 

Diuen, diuen, diuen...
tot les sentíem des del llit; el dringar de 
les copes de cava ens feia companyia i ens 
deia bona nit.
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A mesura que s’escurçaven els dies 
augmentava l’activitat organitzativa. 
El telèfon de paret sonava més sovint 
demanant pel pare, calia aixecar-se i 
buscar-lo pels defores; la conversa anual 
fluïa entre salutacions i bromes, que si 
carros, que si eugues, que si burres, que si 
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la diligència per la canalla del ball del ciri, 
el carro per al sant… calia preveure-ho 
tot. En funció de la data de la festa s’havia 
de ser persuasiu perquè les bèsties i els 
carros més atractius apostessin per venir, 
i caram si se’n sortia el pare, el Passant de 
Manlleu era reconegut arreu.

Dies abans de la festa patíem tots pel 
temps que faria, sobretot perquè no 
plogués i que per anar bé no hi hagués 
gaire boira i tant de bo que fes aquell 
sol d’hivern tímid i difícil de veure…ja 
podíem anar pregant, sant Antoni és a 
mig gener! El dia de la festa però, arribava  
i ens trobava sempre abrigats fins a les 
orelles i la gaudíem independentment de 
la meteorologia. L’alegria del passant i la 
il·lusió del ball del ciri, saber qui ballava 
dels grans i veure la mainada saltironejant 
fent el galop com podia, amorosia el 
fred. De retorn a casa, compartíem les 
anècdotes viscudes en “el millor dia de 
l’any”, segons deia el pare. Altre cop taules 
llargues, en aquesta ocasió amb família i 
amics convidats, menjar fumejant i tres 
brindis, dic a la una, dic a les dues i dic 
a les tres. 

Ara, que han passat els anys i els pares ja 
no hi són, mantenim les ganes de celebrar 
la festa i d’ells hem heretat el gust i el 
plaer de les taules llargues plenes de 
persones estimades amb qui celebrar les 
festes i la vida. 

Que visqui Sant Antoni i llarga vida als 
Tonis!

Germans Roca Ferrer, de Mas Roca

Els homes feien reunions per posar els 
punts en comú: els itineraris del passant 
del vespre i del diumenge, les parades, les 
orquestres, el sopar, l’espectacle, un bé de 
déu de feina! Ells es trobaven i en parlaven 
enmig d’una nuvolada de fum de tabac i de 
tragos de vi dels porrons, sense tecnologia 
que interferís els tractes que feien de 
paraula, però amb temps disponible i amb 
una memòria privilegiada.

Amb el temps les dones també van voler 
trobar-se i organitzaven els sopars de 
dones amb l’excusa de fer l’amic invisible 
o simplement pel plaer de trobar-se. Si 
feien sopar a casa, la mare anotava totes 
les despeses, especialment la quantitat 
d’ampolles de cava, en una llibreteta 
i passava els comptes diligentment . 
Nosaltres ens en rèiem, tot i que amb 
els anys va esdevenir un referent a l’hora 
de saber quantitats per fer qualsevol 
celebració.
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que mai vaig arribar a quedar el primer, 
però tampoc mai vaig quedar l’últim. El 
qui sí que havia quedat primer més d’un 
cop era el meu germà Ramon, més arriat 
que jo per aquestes coses. Tant ell com jo 
també havíem participat en les curses de 
cintes que es feien. Recordo molt bé com 
el nostre pare ens hi animava per mirar 
d’aconseguir un dels premis que hi havia: 
una maleta de la Piara plena d’embotits. 
Un any que jo muntava una euga del 

Amb el pas dels anys es va omplint la 
motxilla dels records que al final acabes 
evocant amb nostàlgia. Tinc 88 anys i 
he estat Toni de tota la vida. De nen, a 
casa meva la festa de Sant Antoni era 
molt sentida i viscuda, igual com en la 
majoria de famílies del ram de la pagesia 
de Manlleu. Recordo amb emoció que 
amb poc més de nou o deu anys ja havia 
participat en les carreres de burros que en 
aquell temps s’organitzaven. Haig de dir 

Records d’un Toni de tota 
la vida

Va
lls
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Mas Roca vaig aconseguir aquest preuat 
premi. 

A l’any 1946, quan va ser banderer 
l’Albert Goula, vaig guanyar una cursa 
de cavalls muntant una haca de can 
Duran, famosa per la seva rapidesa. En 
aquell temps les curses es feien on avui 
hi ha l’avinguda de Roma, que aleshores 
eren uns terrenys encara per urbanitzar. 
La meva afició pel món dels cavalls es 
va veure encara més reforçada quan 
em vaig casar amb la Josefina Costa, 
de la Roca del Pont, d’una família 
molt aficionada a l’hípica i també molt 
vinculats amb la festa dels Tonis. 

L’any 1969 vaig tenir l’honor de ser 
banderer de la nostra festa. Em van 
acompanyar com a cordonistes en Fermí 

Riera i en Josep Illa. També durant molts 
anys he fet de paborde, acompanyant el 
mossèn en la benedicció de cavalleries, 
tasca que durant uns anys també havia 
fet el meu germà. 

Francisco Domènech Sala 

Avui contemplo amb satisfacció que 
l’afició i vinculació amb els Tonis 
tenen continuïtat en els que em 
segueixen. L’any 1993 el meu gendre, 
en Joaquim Casas, va ser el banderer, 
i encara avui continua implicat en el 
desenvolupament de la festa. Finalment 
aquest 2023 seran els meus nets qui 
prendran el relleu. Enguany el meu net 
Marc serà el banderer, i la meva neta 
Laura serà cordonista juntament amb la 
Mariona Prat. A més, en el seu moment, 
tots dos nets ja havien estat banderers 
infantils. No cal que us digui l’immens 
goig i orgull que això representa. Per 
als qui sentim aquesta festa i la portem 
arrelada molt endins nostre, veure com 
els fills i nets segueixen la tradició és 
sens dubte un dels millors regals que 
pots rebre. Llarga vida als Tonis de 
Manlleu!
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Un any més ja estem al llindar de la festa 
dels Tonis. Sobre aquesta festa ja s’ha 
escrit molt, hi ha persones amb moltes 
anècdotes i vivències viscudes al llarg 
dels anys, però sempre queden records 
personals.

Jo recordo de petita, a casa meva 
no havíem participat de la festa 
d’una manera activa, 65 o més anys 
enrere, Sant Martí quedava més lluny 
de Manlleu que avui dia, ja que la 
mobilitat era més difícil i a les cases 
gairebé ningú tenia cotxe. Aleshores hi 
havia les tartanes. De totes maneres, 
el dia de Sant Antoni, el nostre patró, 
mai ens havia deixat indiferent o ens 
havia passat per alt. Recordo que quan 
anava al Col·legi del Carme, el passant 

Festa de Sant Antoni 
es feia el mateix dia del Sant, malgrat 
fos un dia feiner, era un altre temps. I a 
l’escola tan bon punt sentíem la música 
i l’ambient, obríem la finestra amb el 
permís de les monges, que aquest dia 
eren especialment benèvoles amb 
nosaltres, i ens permetien gaudir del 
passant.

A casa també ho celebràvem una mica 
el diumenge, però havíem de dinar molt 
puntual, perquè no podíem fer tard per 
veure la carrera de cavalls, que pujaven 
de Manlleu fins al revolt de Llafrenca. 
I allà era on nosaltres ens posàvem, 
buscant un punt estratègic per poder-
los veure bé. Ens quedàvem embadalits 
veient els cavalls pujar galopant amb 
tota la seva potència. 
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Ara, amb la meva família, també hem 
continuat celebrant la festa de Sant 
Antoni, però d’una manera més activa. El 
meu marit ha estat cordonista i banderer. 
Un dels meus fills  també s´hi ha implicat 
molt, com a banderer i formant part 
de la junta. Els néts han ballat el ball 
del ciri i han participat en el passant. 
Abans aquesta festa era atribuïda 
principalment al món de la pagesia. Això 

ha canviat molt i avui dia, la junta està 
formada per persones diverses, que els 
uneix l’amor a les tradicions i l’il·lusió a 
treballar perquè aquestes no es perdin. I 
es que d’una manera o altre, a Manlleu 
hi ha moltes famílies que tenen arrels 
en aquest món, ja siguin pares, avis o 
besavis. Afortunadament, quan es veuen 
tants joves implicats i il·lusionats, tot fa 
pensar que la festa dels Tonis té llarga 
vida.

Visca Sant Antoni!

Maria Molist
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PROGRAMA
D’ACTES
PROGRAMA
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RECORREGUT
Plaça de Fra Bernadí
Carrer de Mossèn Guardiet
Carrer d’Enric Delaris
Carrer de Fedanci 
Plaça de Fra Bernadí 
Carrer de Sant Jordi
Passeig de Sant Joan
Pont de Manlleu
Via Ausetània 
Pont de Manlleu
Passeig de Sant Joan
Carrer de la Passió
Carrer Torrent Magí
Carrer d’Osona
Carrer Torrent de la Borina
Carrer de l’Esquirol 
Carrer de Casserres
Carrer Sescorts
Passeig del Ter
L’Embarcador del Ter 

PASSANT
Carrer d’Alta Cortada
Passeig del Doctor Joan Oliveras
Carrer del Serpent
Carrer de Vilamirosa
Carrer d’en Santiago Rusinyol
Carrer de Sant Jaume
Carrer de Fedanci 
Plaça de Fra-Bernadí
Carrer de Sant Jordi
Passeig de Sant Joan 
Avinguda de Roma
Carrer de Vilamirosa
Avinguda de la Diputació

Passant dels Traginers

Passant dels Tres Tombs

Lloc de trobada:  Plaça Fra Bernadí a les 8 del vespre

Esmorzar de traginers al MAS ROCA. De 8 a 10 h del matí.

Dimarts, 17 de gener

Diumenge, 22 de gener

Convida: Cansaladeria Xarcuteria Camps

Convida: Ajuntament de Manlleu
Convida: Banderer Marc Casas i cordonista Laura Casas 

Convida: Martí Cremades Muntadas

Convida: Forn de Sant Roc

Convida: Cordonista Mariona Prat Terradellas

Fi de passant amb Rom cremat

Benedicció

1r tomb
Convida: Cordonista Laura Casas Domènech
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Passeig de l’Estació 
Avinguda de la Diputació
Passeig del Doctor Joan Oliveras
Carrer Baixa Cortada
Carrer del Mossèn Guardiet
Plaça de Fra Bernadí
Carrer Bisbe Morgades
Carrer de Sant Ferran
Passeig del Ter
Carrer de la Cavalleria
Carrer Sescorts
Carrer de Casserres
Carrer de l’Esquirol
Carrer Torrent de la Borina
Carrer d’Osona
Carrer Torrent Magí
Carrer de la Passió 
Carrer de Sant Jordi
Plaça de Fra Bernadí

2n tomb

3r tomb

Convida: Cordonista Mariona Prat Terradellas

Convida: Forn de Sant Roc

BALL DEL CIRI

Convida: Banderer Marc Casas Domènech
Banderer i cordonista infantil Arnau i Aina Pou Ortiz 

Parc
de l’Erm
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XLI CONCURS FOTOGRÀFIC
BASES

22 de gener

PARTICIPANTS: tothom qui ho desitgi.

TEMES: TEMA 1: COLORS - TEMA 2: CEL - TEMA 3: TERRA

L’obra ha de tenir com a element principal la festa dels Tonis. A més ha de donar copro-
tagonisme al tema en relació amb el qual es presenta la fotografia.

Les fotos s’hauran de fer en el decurs de la festa dels Tonis de Manlleu, que aquest any 
se celebra el 22 de gener del 2023.

OBRES: màxim 3 fotografies per concursant (1 per cada tema).

TÈCNICA: lliure.

FORMAT: S’hauran de presentar en format digital, concretament en format jpg. El cos-
tat llarg ha de fer un mínim de 1500 pixels i un màxim de 2100 pixels. L’espai de color 
ha de ser sRGB i no hi pot haver cap marca d’aigua ni Copyright. 

TRAMESA: les fotografies es presentaran mitjançant un enllaç habilitat al web  
 www.gfmanlleu.cat/els-tonis
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CALENDARI

PREMISNOTES

ADMISSIÓ: fins el 29 de gener de 2023.

VEREDICTE: 3 de febrer a les 19 hores a Can Puget, Manlleu. El jurat estarà compost 
per tres persones reconegudes per la Federació Catalana de Fotografia (FCF).

ENTREGA DE PREMIS: 12 de febrer a les 12 del migdia al Museu del Ter.

EXPOSICIÓ: Del 12 de febrer al 12 de març de 2023 al Museu del Ter.

Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi 
drets de tercers en les obres presentades, i que no es puguin fer 
reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de 
les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de 
propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els partici-
pants poden estar adscrits. 
L’organització es reserva el dret de realitzar una exposició de les 
obres presentades al concurs i la possibilitat d’utilitzar les foto-
grafies en la elaboració del programa d’actes dels Tonis de prope-
res edicions. 
Participar en aquest concurs pressuposa l’acord amb aquestes bases.
El concurs és puntuable per la Federació Catalana de 
Fotografia.

MILLOR COL·LECCIÓ: 250€
COLORS: 75€
CEL: 75€
TERRA: 75€

PREMI LOCAL: trofeu al pri-
mer classificat local o social 
que no hagi obtingut cap 
premi.

Cada autor momés podrà 
obtenir un sol premi. 

IDENTIFICACIÓ: 
cada fitxer de fotografia ha de cumplir la següent nomenclatura: 
Nom_Cognom_Tema_Títol.jpg  
  
On:  
 Nom = Nom del fotògraf  
 Cognom = Cognom del fotògraf 
 Tema = ha de ser un dels tres temes (COLORS, CEL, TERRA)  
 Títol = Títol de la Fotografia

Addicionalment, s’ha de pujar un fitxer de text (*.docx o similar) amb la informació:
• Nom i cognoms del/la fotògraf, adreça completa i número de telèfon a
• Si s’escau, l’entitat fotogràfica a la qual pertany i el número de soci de la FCF

2023



IX Concurs
Fotogràfic Instagram
#TonisMN2023

PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi. En el cas de menors d’edat, el fet de participar en el con-
curs implica que tenen el consentiment dels seus pares o tutors.

TEMA: Els Tonis de Manlleu. Les fotos s’hauran de fer en el decurs de la festa dels Tonis de Man-
lleu, que aquest any se celebra el 22 de gener del 2023. Es poden presentar tantes fotografies 
com es desitgi.

CONDICIONS GENERALS: 
• S’ha de ser usuari de l’aplicació Instagram
• S’ha de ser seguidor de @tonismanlleu
• Les imatges han de ser capturades, editades i publicades amb dispositius mòbils
• També s’hauran de respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/

terms/)
• IMPORTANT: El perfil Instagram del participant ha d’estar obert. En cas contrari les fotos seran 

automaticament descartades

Les fotografies fetes durant la festa hauran de ser etiquetades amb el següent hashtag: #Tonis-
MN2023. També s’hi poden afegir altres etiquetes.

L’organització es reserva el dret d’utilitzar les fotos presentades en el futur per fer promoció i 
exposicions dels Tonis de Manlleu.

TERMINI: Es recolliran les fotografies penjades amb l’etiqueta #TonisMN23 entre el 13 de gener, 
que comencen les festes, fins al Passant dels Tombs del dia 22 de gener de 2023.

VEREDICTE: El jurat farà una preselecció de les millors 9 fotografies.

Per tal que els usuaris de xarxes puguin participar de la votació, es penjarà aquesta preselecció de 
fotografies a l’Instagram @tonismanlleu sense cap identificació de l’autor, només amb l’etiqueta 
corresponent i un nombre, per tal que primi la imparcialitat dels vots a la xarxa.

Es donaran 5 dies naturals per participar en la votació, un cop transcorregut aquest termini, les 
més votades i, per tant, guanyadores, es tornaran a penjar identificant els autors de les mateixes.

El lliurament de premis serà el dia 12 de febrer a les 12 del migdia al Museu del Ter (Plaça de 
les Dones del Ter, 1 - Manlleu).

· 1r Premi: panera de can Cerilles

· 2n Premi: àpat per a 2 persones al Manlleuet
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falta, segons la FAO el món necessitarà 
un 60% més de menjar l’any 2050. 
Evidentment però des de la perspectiva 
Europea o Nord Americana en sobra. 
Som Eurocèntrics i oblidem que hi ha un 
segon món que malgrat començar a tenir 
proteïna en necessita més i un tercer 
món que no te proteïna. 

El primer món tria dietes on la proteïna 
principal ès soja, que per cert, en molts 
casos fins i tot “roben” el nom a productes 
animals i en diuen hamburgueses a una 
mena de preparats estranys. Per què carai 
en diuen hamburgueses? O per què hi ha 
també llet de soja i en diuen llet quant no 
és llet? Però no vull pas entrar en aquest 
debat ara. La qüestió és que darrere de 
tot això hi ha un lobby mot potent que 
intenta vendre la soja un preu superior 
al que el ven per donar al bestiar. El preu 

Els pagesos i ramaders de Manlleu 
sempre s’han vinculat al Tonis. Recordo 
especialment el carro de la Cavalleria 
que puntualment cada any volta pel 
passant, i com no, veure l’Agustí i en 
Xevi com s’afanyen l’un a munyir i l’altre 
a donar menjar a les truges per poder 
gaudir de la festa. No és just com es 
tracta i assenyala als pagesos acusant-
los de la destrucció del planeta quan 
ells són els que l’estan salvant. Tot i 
l’esforç d’aquesta gent, el primer món 
es pot permetre el luxe de triar dietes 
vegetarianes, apuntar als ramaders 
com responsables de l’escalfament del 
planeta o no mirar cap al costat amb la 
desnutrició de l’Àfrica cosa que no pot 
fer ni el segon ni el tercer.

El planeta necessita proteïna de tota 
mena, vegetal, animal sintètica. Tota fa 

Salvem el planeta, ajudem als 
pagesos i ramaders
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que rep un productor de soja quan la ven 
pel bestiar és de 0,50 Euros quilo, mentre 
que si en fa” llet de soja” la ven a més 
d’1 euro però si en fa una hamburguesa 
arriba a 17 euros quilo. Volen els de la 
soja salvar el planeta o omplir més la seva 
butxaca? I parlo de la soja però podria 
parlar d’altres coses com els alvocats 
tan naturals que sols necessita 600 
litres d’aigua per fer sols un quilo. I per 
no parlar de la quinoa que gràcies a què 
ara és moda ha generat unes bosses de 
pobresa impressionants a llatinoamericà, 
on era una font de proteïna barata per 
la seva població indígena fins que va 
començar aquesta moda.

Em fa molta gràcia també quan s’acusa 
els pets de les vaques de l’efecte 
d’escalfament del planeta. Ara tots 
parlem de la petjada de carbó, je, je i 
resulta que els pets són responsables. 
No recordem que tots els índex de salut 
del planeta varen millorar durant la 
pandèmia?, o és que potser durant la 
pandèmia les vaques no tiraven pets? 

I posats a mirar la petjada de carbó 
m’agradaria també saber quina petjada 
té el primavera sound o el Sonar.

Toni Barbany Bosch

Marçal Vizcaino Roca

Toni Barbany Bosch

A la meva empresa tenim projectes amb 
la Bill Gates Fundation a l’Africa on el 
que fem és per una part empoderar les 
dones que solen ser mes assenyades 
en questions econòmiques i per l’altre 
ajudar-les a cultivar i poder començar a 
tenir una ramaderia que els ajudi a tirar 
endavant. Gràcies això milers de famílies 
surten de la fam i poden obtenir fonts 
de proteïna en aquest cas animal, d’alt 
valor. Una vegada mes la ramaderia 
ajuda al planeta.

La pagesia ha mantingut el territori, ens 
ha alimentat i ho segueix fent i ha de 
seguir fent-ho. Cal dir que avui en dia 
no cal que les normatives els obliguin a 
ser respectuosos amb el medi ambient 
o amb el benestar dels animals. I si no 
ho dermaneu al Xevi o l’Agustí de la 
Cavalleria, les inversions que han fet per 
tractar cada vegada mes be el bestiar. Si 
es maltracta la terra o els animals no hi 
ha producció.

Els pagesos ens ajuden a salvar el planeta, 
no els assenyalem amb el dit.

Miquel Collell
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Els 3 Tombs amb ulls
de nens i nenes
Dibuixos dels alumnes de 3r d'Educació Primària de l’Escola 
Casals Gràcia  que van participar en el passant del Tres tombs 
dels Tonis de Manlleu 2022.
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Quan vaig pujar 
al carro 

i vaig veure el
s cavalls

al meu davant, em
 va 

impressionar molt. 

 Els 3 Tombs
amb ulls
de nens
i nenes

Sensacions dels 
alumnes de 3r 
d'Educació Primària
de l’Escola Casals Gràcia 
al participar en el 
passant del Tres tombs 
dels Tonis de Manlleu 
2022.

Era una oportunitat i l’havíem 

d’aprofitar. Ben emocionats vam 

pujar al carro per participar
en Els tres tombs

dels Tonis de Manlleu. 

Tothom anava molt ben 

vestit, nosaltres també 

portàvem boines i 

barretines.

Em va encantar entrar 
a la Plaça de Manlleu a 

dalt del carro.

Un dels nostre
s cavalls es 

menjava la pal
la del carro d

el 

davant, devia
 tenir gana. 

Vam passar per un camí amb el carro que no hi havia passat mai. Em va agradar molt descobrir un nou camí.

Al carro hi havien coixins i ens van posar una manta als peus per no tenir fred.

Ens van portar dos cavalls preciosos . 

Quan vaig pu
jar a dalt d

el 

carro, em vaig emocionar 

molt. Vaig veu
re molta gent 

a qui anàve
m saludant 

durant el c
amí.

No m’esperava que
 els 

cavalls estigu
essin tant be

n 

pentinats i fo
ssin tan forts

 i 

valents. Tots 
sabien  anar 

un 

darrera l’altre
 fent fila. 

Vam esmorzar a dalt d
el 

carro. Hi havia molta gent 

que ens dona
va menjars i 

beures, tot b
oníssim.

Un carro portav
a el Sant Antoni 

del porquet q
ue és el patró

 dels 

animals. 

Hi havia molta gent que ens mirava i ens saludava des dels balcons.

Els carros es
taven deco

rats 

amb flors, ere
n molt bonics. 

Amb el carro vam passar just pel davant de casa meva . 

Em van encantar els 3 cavalls que anaven al davant de tot del passant del tres tombs.
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Els carros es
taven deco

rats 

amb flors, ere
n molt bonics. 

Amb el carro vam passar just pel davant de casa meva . 

Em van encantar els 3 cavalls que anaven al davant de tot del passant del tres tombs.
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PLA GENERAL DE LA FESTA

UN DETALL DE LA FESTA

PREMI COL·LECCIÓ
Autor: José María Pecci

Fotos premiades al 
XL CONCURS FOTOGRÀFIC

PRIMER PLA DE LA FESTA 

Premi Local - ALBERT
Autor: David Fajula
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1r premi - PLA GENERAL - EXTREMITATS
Autor: Josep Maria Pérez

1r premi - DETALL - MA
Autor: LLuís Cuminal

1r premi - PRIMER PLA - BARRETINA
Autor: Jordi Cervera

Primer Premi Segon Premi

VIII Concurs Fotogràfic per Instagram #TonisMN22
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LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA MANLLEU continua amb el seu 
compromís amb la comarca d’Osona i la seva societat per 
contribuir a la cohesió, el progrés i el benestar dels ciutadans.

Col·laborem amb festivals, mostres, difusió del patrimoni, 
biblioteques, debats, ajuts a estudiants, formació, suport a la 
difusió de la poesia, música, teatre, i moltes coses més.

Disposem de dos auditoris per a actes de tot tipus a Manlleu i Vic  
i una Sala d’Art.

Per a més informació: www.fundacioacm.cat
Segueix-nos a Facebook i a Twitter

La Fundació Antiga Caixa Manlleu felicita els Tonis per preservar  
una de les festes més antigues i amb més tradició de Manlleu.
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Col·laboradors:

CARNS 
JOSEP 

ULLASTRE Avda.Roma, 115
Tel. 93 851 58 90
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ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIALS

GESTORIA 
DELMUNS

Compra d'or, plata i brillants.
Venda de lingots.

CRESPI
ELECTRIC

AUTO



39MANLLEU 2023

TALLERS CARALT 
TARRÉS, SL 

CONCESSIONARI OFICIAL

TALLERS 
SANT PAU, SL

TALLERS
COROMINA, SL
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 LA FESTA DELS TONIS
DE MANLLEU

EL CATALÀ ESTÀ DE FESTA

 Per saber més bé de què va aquesta festa, l'Oficina de Català de Manlleu ha elaborat un
petit vocabulari dels Tonis.

La Festa dels Tonis de Manlleu és la festa dedicada a sant Antoni Abat, el protector dels 
animals, que cada 17 de gener se celebra a Manlleu i que és coneguda també com els 
Tres Tombs en altres indrets de Catalunya.

És una festa de caràcter religiós i alhora popular, i consisteix en les cavalcades i en les 
benediccions dels animals, a més d’altres actes. L’acte principal són els Tres Tombs, el 
passant amb els cavalls, carros i altres animals de tir pel centre de la vila, que passa tres 
vegades per la plaça Fra Bernadí. Prèviament s’ha fet la benedicció dels animals, també 
de mascotes com gats, gossos i ocells.

Originalment la festa la feien els traginers, que festejaven el seu patró. Més tard, també 
els hostalers, el pagesos ramaders, els tractants de bestiar, els transportistes i altra gent 
amb professions lligades als animals. Avui dia hi ha entrat un grup molt heterogeni de 
gent.

Tonis/Tònies: Participants i organitzadors de la festa de Sant Antoni Abat.

Banderer(a): Persona que porta la bandera del gremi i organitza la festa amb els dos 
cordonistes i la junta dels Tonis.

Cordonista: Persona que porta un dels dos cordons de la bandera del gremi. 

Els Tonis o els Tres Tombs: Nom amb què es coneix la festa de Sant Antoni Abat.

Traginer(a): Persona que tenia per ofici traginar mercaderies amb bèsties de càrrega.

Taverner(a): Persona que regenta un establiment on es ven vi i altres begudes, a més de 
servir-se menjars. Les tavernes eren els llocs on antigament els traginers se solien aturar 
i fins i tot s’hi podien quedar a dormir.
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Sant Antoni Abat: (o també sant Antoni del porquet) Se’l representa com un home gran 
amb barba, vestit amb roba de sac i amb caputxa, i amb una campana, un porquet, un 
bàcul i el foc sagrat. És el patró dels traginers.

Benedicció de cavalleries o del bestiar: És l’acte, que fa el capellà, d’invocar la protecció 
de Déu sobre els animals amb paraules rituals.

Passant dels Traginers: Un passant és una cercavila. El primer passant se celebra el 
mateix dia de Sant Antoni, el 17 de gener al vespre. Un nombrós grup de Tonis i Tònies 
simpatitzants, i acompanyat per una orquestra, fan una volta pels carrers principals de 
la població. Es dirigeixen a les cases dels banderers, cordonistes, Tonis tradicionals i de 
l’alcalde, on són obsequiats amb un petit refrigeri amb cava, vi, embotits, pastissos, 
coques i plats culinaris variats.

Passant dels Tres Tombs: Se celebra el diumenge següent del dia de Sant Antoni Abat. 
Consisteix en una cercavila per Manlleu, que passa tres vegades per la plaça Fra Bernadí, 
amb els carruatges i els animals, i durant el trajecte s’aprofita per fer parades a casa 
dels banderers, cordonistes, alguns hostals, bars i cases d’antics Tonis, on els participants 
són obsequiats amb la mateixa gentilesa que la del dia del passant de nit. Les carrosses, 
tartanes i tota mena de carros són guarnits i acompanyats per una o dues orquestres.

Carro: Vehicle per transportar càrrega tirat per cavalls, muls o ases.

Guarniments: Conjunt de corretges, collar, brides, etcètera, que es posen a un cavall, a 
un mul o a un ruc per al transport o la feina general.

Burros, ases o rucs: (Equus asinus) Animal més petit que el cavall, amb orelles molt 
llargues, que és emprat sobretot com a bèstia de càrrega.

Genet, geneta/amazona: Persona que munta a cavall.

Ball del ciri: Ball en què les dones porten rams de boix a l’interior del qual hi ha el ciri 
guarnit amb cintes de colors i els homes porten barret. A l’intermedi del ball, el banderer 
i cordonistes pronuncien la coneguda proclama: «Habitants de la vila de Manlleu, qui de 
burro en amunt no celebri la festa de Sant Antoni pagarà un bot de vi d’Alella. Dic a la 
una...; dic a les dues...; dic a les tres...». Actualment el ballen un grup de nens i nenes i llavors 
també els banderers i cordonistes amb les seves parelles en un format de sis parelles. Es 
balla quan el passant arriba a la plaça Fra Bernadí i així es dona per acabada la festa.

Dansaire: Persona que balla o dansa, sobretot   
balls tradicionals.

OC de Manlleu
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El Comediant, espectacle de Marcel Tomàs -clown, mim, actor polifacètic, showman, 
cantant i pillastre- és, com ell mateix, un fantàstic Totum revolutum, un ingeniós i 
divertidíssim espectacle. Humor, música, teatre d’objectes, improvisacions al moment, 
imaginació al poder, histrionisme elegant però, també hi trobem, poesia, crítica, 
pinzellades de temes d’actualitat i un gran gran sentit de l’humor, segons la millor 
tradició del cabaret. El fil conductor són petits flaixos de la vida d’un Comediant que 
malgrat tot no perd mai la capacitat de somiar. 

Estrenat al Festival Temporada Alta 2017 ha girat per 
Catalunya i Espanya. Marcel Tomàs un dels grans del 
teatre còmic del país torna a Manlleu el proper 20 de 
Gener al Teatre Municipal, de la mà dels Tonis.

Companyia:  
Marcel Tomàs & Cascai 
Teatre 

Creació, direcció i 
intèrpret:  
Marcel Tomàs 

Ajudant de direcció i 
intèrpret:  
Toni Escribano 

Fotografia: Marcel Asso 
Disseny Gràfic: Mònica 
Valentí 

So i llum: Gerard Canadell 

Producció: Susana Lloret 

El comediant
TEATRE

Divendres,  
2o de gener - 21.30 h 

Teatre Municipal de 
Manlleu (c. del Pont, 9)

Venda d’entrades:  
Casa Victòria



43MANLLEU 2023



PÀRKING
VIGILAT

24 H

PLACES 
PER A

PERSONES
AMB

MOBILITAT
REDUIDA

ASCENSOR ESPAI
PER A 

MOTOS
I BICIS

WC
AMB

CANVIADOR
PER A 

NADONS

OPCIÓ DE
PAGAMENT

AMB
TARGETES

www.parkingsmanlleu.com 93 889 36 50

Pàrquing
La Plaça
MANLLEU

COMPROMÍS AMB LA CIUTAT,
LES PERSONES I ELS VALORS
COMPROMÍS AMB LA CIUTAT,
LES PERSONES I ELS VALORS


