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Editorial

Diuen que totes les entitats  
tenen moments de gran  
eufòria d’activitats, 

seguits de moments de certa 
relaxació, sembla ser que el Grup 
d’Estudis, la nostra entitat, passa 
per un d’aquests moments de 
relaxació. Però es una sensació 
poc solida.
Les ja clàssiques i esperades 
trobades amb la gent gran 
d’Esplugues, l’estudi i catalogació 
de la flora silvestre de Sant 
Pere Màrtir,  el nomenclàtor 
d’Esplugues, la contínua vigilància 
i defensa del patrimoni històric i 
arquitectònic, la recopilació de 
fotografies de noces, el preojecte 
d’estudi de la flora, fauna i història 
de Sant Pere Màrtir, aquestes, a 
hores d’ara, són les activitats que 
estem portant a terme diverses 
persones i que, dintre d’uns mesos, 
veuran la llum públicament com a 
fruit del treball d’alguns, pocs ,tot 
cal dir-ho, dels nostres asociats i 
associades.
Però em vist que ens faltes tu, 
una persona inquieta pel futur, pel 
present i pel passat de la nostra 
vila, una persona amb inquietuds 
per allò que t’envolta i que no sap 
com fer-ho per expressar-ho, una 
persona que ja ets membre del 
Grup d’Estudis o que simplement 
no saps com fer-te’n soci. No ho 
duptis, t’estem esperant, ens fas 
falta per continuar fent treball de 
recerca, per continuar defensant 
el patrimoni de tots; ens cal 
la teva inestimable aportació 
amb noves idees per portar a 
terme el nostre principal desig 
compartit: procurar que Esplugues 
sigui coneguda pels espluguins i 
espluguines.

Jordi Figueras 
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Des dels inicis del G.d’E. i tal i 
com hem anat al llarg dels anys 
que fa que treballem, uns dels 
eixos principals de la nostra 
actuació ( no ens cansarem de 
dir-ho), és recuperar la memòria 
històrica d’un poble que realment 
ja no existeix com a tal, i per tant, 
anar recollint totes les dades, 
vivències, anècdotes, oficis 
desapareguts, entitats que ja no 
existeixen o que han canviat, 
persones que des de l’anonimat, 
o no, han escrit pàgines de la vida 
del nostre poble, en definitiva tot 
allò que ha representat la història 
de l’últim segle a Esplugues.
Per portar a terme aquesta tasca, 
en un principi es va pensar en 
reunir a totes les persones de més 
edat, i que al voltant d’una taula, 
anessin responent les preguntes 
que hi formulàvem, gravant-
ho per després difondre aquest 
material.
Però atesa la riquesa testimonial 
i històrica d’aquesta experiència 
ens va semblar que seria molt 
més fer  aquestes trobades 
individualment i per temes, amb 
els nostres avis i àvies, tot invitant 
als espluguins que d’alguna 

Trobades amb la gent gran
manera estiguin interessats, a 
escoltar-los i participar d’aquests 
records.
Aquesta experiència va començar 
el mes de maig de 2001, amb la 
del senyor Josep Casellas, «l’últim 
pagès d’Esplugues» tal com l’ha 
definit l’Albert Manent en el seu 

llibre "núvols, boires i vents del 
Barcelonès", que ens va parlar 
dels inicis de la festa dels Tres 
Tombs, i el senyor Josep Payà, co-
fundador de la primera emissora 
de ràdio, i que va començar les 

emissions a Esplugues - Sant 
Just.
A partir d’aquell moment i només 
amb el parèntesi de l’estiu, s’han 
succeït les trobades que han tractat 
diferents temes: El mes de juny 
de 2001, el senyor Pasqual Juan 
ens va parlar de poesia, poetes i 

erudits d’Esplugues, el mes de 
juliol vam escoltar el testimoni 
del senyor Josep Malaret, membre 
del Grup excursionista Germanor, 
acompanyat pel senyor Joan M. 
Puiggròs que ha recollit en un 
llibre la història d’aquest grup, el 
mes d’octubre el senyor Andreu 
Hernàndez ens va parlar de la 
seva experiència com a membre 
d’Esquerra Republicana als anys 
30, el mes de novembre, el senyor 
Joan Galtés, com a voluntari 
responsable  de la Creu Roja 
local des de la seva fundació 
ens va sorpendre amb les seves 
explicacions sobre les dificultats 
dels inicis i la satisfació d’uns 
resultats i d’una tasca al servei 
dels altres, el mes de desembre 
vam comptar amb la presència 
de la senyora Natàlia Hernàndez 
de Avilés, primera bibliotecària 
d’Esplugues que va il.lustrar els 
records del seu pas per la biblioteca 



Flora de Sant Pere Màrtir

La reixa de Ca n'Hospital
Fa mesos, el Grup d’Estudis mostrava el seu recel davant la desaparició de l'antiga porta de Ca n 'Hospital 

i l' agressió que va patir l'artística tanca de la mateixa propietat amb la urbanització d’aquest antic sector 
d’Esplugues. La magnífica porta ja torna a ser-hi i des del Grup d’Estudis volem felicitar als responsables 

de la seva restauració i posterior restitució per a gaudi del veïnat d’Esplugues.  Malauradament no hem 
pogut esbrinar qui és el responsable de la recuperació de l’esmentada porta, ja que des del nostre respectat 

Ajuntament ningú no ens ho ha comunicat malgrat ser conscients del nostre neguit. Gràcies, malgrat tot.

Jordi Figueras

Si voleu fer-vos socis/sòcies ompleneu aquesta butlleta o una fotocòpia i envieu-la al Grup d'Estudis d'Esplugues.

En/Na  ...................................................................................................................................................................................................................................

Adreça  ..................................................................................................................................... Telèfon  .............................................................................

Població  .....................................................................................................................................  C.P. .................................................................................

Estic interessat/da Fer-me soci/a 

 Rebre informació activitats

 Col.laborar com  ......................................................................................................................................................

Quota soci/a: 1.000 pessetes trimestre / 4.000 pessetes any

 adjunt taló compte corrent  .................................................. signatura 

CONILLETS
Antirrhinum majus           Fam. Escrofulariàcies

Planta perenne de poca persistència, té la part baixa de la tija 
d’aspecte llenyós, pot passar dels 80 cm; en plantes vigoroses 
es presenten ramificacions ascendents.
Les fulles són de color verd fort, enteres, llises, les inferiors 
peciolades i oposades, les de més amunt sèssils i alternes, van 
dels 40 als 70 mm i són lanceolades estretes.
Inflorescència en raïm a partir del terç superior de les tiges. 
Les flors fan uns 40 mm amb el peduncle molt curt i una sola 
bràctea mig partida i esqueixada; són flors bilabiades de color 
roig-púrpura;el llavi superior és bilobulat i l’inferior tubular 
amb una eminència central que manté closa la boca de la flor 
i dues protuberàncies laterals globoses que en premer-les fan 
que la boca de la flor s’obri i permeti l’entrada del cap dels 
insectes i que arribin als nectaris. Això només és possible amb 
insectes vigorosos del tipus borinot. Les abelles i altres insectes 
menys forts fan «trampa»: foraden directament la base del sac 
tubular on hi ha el néctar i, naturalment, no col.laboren a la 
pol.linització.
Té una florida llarga: es poden veure flors des de l’abril fins a 
l’octubre. 

Dia: El primer dijous de cada mes

Lloc:  Casal de Cultura 
 Robert Brillas 
 Sala Pau Sans i Guitart

Hora:  a les 19.30

amb multitud d’anècdotes, i amb 
la participació dels nombrós 
públic que omplia la sala, antics 
lectors i persones assídues a la 
biblioteca.
El mes gener d’enguany el senyor 
Josep Casellas ens va tornar a 
parlar de les seves experiències, 
aquesta vegada com a pagès de 
professió i per vocació, llegint-
nos uns textes seus molt poètics 
sobre la verema i el batre que 
van sorpendre molt gratament els 
assistents, sobre tot el més joves 
que no han conegut aquestes 
feines de camp.

El mes de febrer l’hem dedicat a 
l’ofici de modista, i l’aprenenta 
de modista, amb el testimoni de 
les senyores Carme Mujal, Roser 
Llorens i Roser Climent. Una 
activitat que en l’època en que 
semblava del tot imprescindible 
per ser una bona «mestressa de 
casa» que les noies sabessin 
cosir, les modistes acollien en 
el seu taller un grup de noies 
aprenentes, i segons el testimoni 
d’aquestes, el taller de costura, 
a més d’ensenyar els secrets per 
confeccionar bé les peces de 
vestir, esdevenia tot un exemple 

de bona convivència i lloc adient 
per confidències i complicitats en 
les cabòries i tribulacions de les 
noies..I així fins el mes de juny en 
que clourem aquestes trobades, 
fins a retrobar-nos de nou el mes 
de setembre.
Poc a poc aquestes trobades van 
esdevenint una cita obligada 
amb la gent gran d’Esplugues, el 
seu passat, els seus records. No 
pas per nostàlgia d’aquell poble 
que ens coneixíem tots, això 
ho tenim molt clar, sinó per la 
riquesa extraordinària que suposa 
recollir de viva veu les vivències 

d’aquestes persones, moltes 
vegades desconegudes, anònimes, 
però no per això menys valuoses. 
Fins ara, el balanç no pot ser més 
positiu: la participació del públic 
és molt activa, s’estableix una 
comunicació entre entrevistats 
i públic i que servirà creiem, o 
aquesta és la nostra intenció, de 
que no desaparegui, oblidada pel 
progrés, la història d’un poble que 
es diu Esplugues, que vol seguir 
mantenint la seva identitat.

Roser Camps

TROBADES MEN-
SUALS 
AMB LA GENT
GRAN DEL 
NOSTRE POBLE

Et convidem a passar 
una agradable vetllada 
tot escoltant les vivèn-
cies, anècdotes i els 
records de la gent que 
ha escrit la història
del nostre poble..


