
Núm. 7 
Octubre 2004

Casal de Cultura Robert Brillas
Àngel Guimerà, 38
08950 Esplugues de Llobregat

Editorial

Quan surti aquest butlletí 
faltaran pocs dies per 
celebrar el X. Aniver-
sari del Grup d’Estudis 

d ’Esp lugues  i  e spe rem  l a 
vostra participació en el Sopar 
commemoratiu previst a l’Avenç 
el 15 d’octubre, a les 21 h.
Un grup d’estudis no és un equip 
de gent que organitza festes i 
actes  lúdics per a distreure el 
personal i creiem que moltes 
entitats d’Esplugues també tenen 
força motius per sentir-se solidaris 
amb la cultura i la història del 
nostre poble.
En tots els nostres actes estem 
insistint que hem apostat per tot 
allò que pot reconstruir un país, 
després de les maltempsades que 
ens ha deparat la història.
Aquest país no és una ficció 
sinó la nostra pàtria, bressol dels 
nostres ancestres i no podem 
rebutjar la vocació de lluita per 
tot allò que ens fa recuperar 
la memòria i que fonamenta la 
nostra identitat.
El nostre Grup d’Estudis també 
pensa que perdre els orígens és 
perdre la identitat. No podem 
ésser il.lusos i candorosos. Hem 
de lluitar per assolir la nostra 
dignitat com a poble i definir el 
millor possible quin itinerari hem 
de seguir.
Per això, cada grup d’estudis que 
treballa en l’ample àmbit de les 
Illes, el País Valencià,  Andorra, 
la Franja de Ponent i el Principat 
de Catalunya, està immers en un 
fecund i copiós treball de recerca, 
que la informatització ha convertit 
en una tasca comú i unitària.
Aquest Sopar commemoratiu 
implica donar-nos un vot de 
confiança i sumar-se als nostres 
projectes. Us necessitem a tots per 
que la nostra tasca sigui fecunda. 
Hi confiem i creiem que esteu al 
nostre costat, en aquest quefer 
que construeix un futur digne pel 
nostre país.
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Farmàcia 
Francesc Jené Borràs
Actualment en el carrer Àngel 
Guimerà, 9, va estar situada 
durant molt anys a la plaça de 
Sta. Magdalena. És la farmàcia 
més antiga d’Esplugues. En el 
llibre “Tornant a Mirar” del 
nostre benvolgut Pasqual Juan 
ens explica de manera delici-
osa l’ambient de les farmàcies 
d’abans. Ens diu també que el 
farmacèutic més antic del que 
es té constància a Esplugues és 
el Sr. Joan Mercadal, que era un 
apotecari amb una farmàcia que 
tenia contertulians, els quals, 
a més de comentar la vida de 
la vila o els fets polítics del 
moment, jugaven a cartes. El va 
substituir Josep Mª Bisús Calvo 
regentant la farmàcia que era 
de la família Gelabert (de Can 
Pi). Aquesta, a l’any 1943, va 
passar a mans de la Sra. Dolors 
Morató i finalment al Sr. Jené.

Farmàcia
Fausto Serra de Dalmases
Va adquirir la farmàcia que era 
del Dr. Andreu, que no estava 
oberta al públic, per la raó que 
era utilitzada únicament per a 
fer fórmules farmacèutiques 
que aquest Dr. investigava a Cal 
Parrot abans de crear el labora-
tori farmacèutic que portava el 
seu nom. La primera ubicació de 
la farmàcia del Sr. Serra, oberta 
ja al públic, va ser a la Ctra. 
de Cornellà en els denominats 
“pisos grocs”, a prop del terme 
de Cornellà, que va ésser tras-
passada a la Sra. Rosa Melchor. 
El Sr. Serra va obrir-ne una 
altra al carrer Laureà Miró que 
després va passar a ubicar-se 
al carrer Baronessa de Maldà i 

Les farmàcies d’Esplugues
en l’actualitat

finalment a l’Avinguda Isidre 
Martí, on la té actualment.

Farmàcia
Sílvia Sans Ballester
Farmàcia instal·lada al carrer 
Àngel Guimerà, 130. Havia 
sigut de la Sra. Rosa Melchor 
que la va traslladar l’any 1995, 
des de la Carretera de Cornellà, 
145 (“pisos grocs”) a la seva 
ubicació actual. A l’any 2003 
se’n va fer càrrec l’actual far-
macèutica.

Farmàcia
Anna Jené Domenech
Va ser instal·lada pel que escriu 
aquestes ratlles, al carrer Joan 
Corrales, 10, i oberta en data 30 
de maig de 1962.  El traspàs a 
Anna Jené Domenech es va fer 
al juliol de 1992.

Farmàcia
Albert Ventura Miserachs
Aquest farmacèutic es va fer 
càrrec (a l’any 2002) de la far-

Farmàcia de Santo Domingo de Silos



(Ve de la pàgina anterior)

Sabies que...? Fins l’any 1969 Esplugues comptava amb dues sales 
de cinema. El cinema de l’Avenç va desaparèixer en l’incendi que el mes de 
gener de 1969 destruí la sala d’actes, i l’any 1981 es tancà el cinema Savoy que 
es trobava situat a l’edifici de Can Quirze.

Sabies que...? Sabem per les cròniques del Baró de Maldà en el seu 
llibre “Calaix de Sastre” que l’any 1752 els espluguins ja feien una “caminada” 
o aplec molt concorregut a l’ermita de Sant Pere Màrtir pels volts del dia 29 
d’abril, diada del sant, per demanar-li unes bones collites. 

Sabies que...? El barri del Gall s’anomenava popularment als anys 
30 “La Sopa-Caldo” perquè en aquest barri s’hi instal·là la primera fàbrica de 
pastes de sopa que hi hagué a Espanya.

Sabies que...? A la Casa de la Vila, hi podem veure dues importants 
pintures d’artistes locals de gran renom: A l’escala d’accés al primer pis hi ha 
un quadre de “Santa Magdalena” d’Oleguer Junyent,  pintor i escenògraf del 
Teatre del Liceu, i a la Sala de Plens un oli que representa una “pubilla”, obra 
de  Wistremundo Artero, pintor de fama internacional,  

Documentació: “Tornant a mirar” de Pasqual Juan Lloret - “Calaix de Sastre” 
de Rafael d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà - “Monografia històrica” de 
Mossèn Esteve Carbonell.

 Sabies que.....?      per Roser Camps 

NOU NÚM. DE FAX

93 473 29 87

NOU e-mail:
grupestudisesplugues@hotmail.com

Telèfon: 

93 473 44 12

Seu:
Casal de Cultura Robert Brillas
Àngel Guimerà, 38
08950 Esplugues de Llobregat

Dimecres de 18,30 a 20,00 h

màcia del seu pare, ubicada al 
carrer Molí, 22, i és la primera 
farmàcia que va tenir la barriada 
de Can Vidalet. El Dr. Albert 
Ventura Monteys, que era qui 
la va instal·lar, era un prestigiós 
professional en el camp de les 
anàlisis clíniques.

Farmàcia
Javier Gimeno Cobos
Situada al passatge del Amet-
llers, 2, va ser instal·lada, el 
1973, pel Sr. Castany i adquirida 
a l’any 1977 pel Sr. Gimeno que 
la té en l’actualitat. 

Farmàcia
Marta Tomás Justribo
Aquesta farmàcia està oberta al 
carrer La Pau, 1, de la barriada 
de Can Clota, des de l’any 1995. 
Abans estava al nº 3 del mateix 
carrer i era propietat de la Sra. 
Ester Gumà Camps. 

Farmàcia Dolors 
Sarroca Castañer
La primera ubicació d’aquesta 
farmàcia va ser al carrer Laureà 
Miró, molt a prop del terme de 
Sant Just Desvern. Després, a 
l’any 1988, va ser traslladada 
al carrer Nord, 64, a la barriada 
de la Mallola, on està en l’actu-
alitat.

Farmàcia
Jordi Vilamala Terricabras
La va instal·lar, al any 1979, 
la Dra. Mª Teresa Pampols al 
carrer Sant Salvador, 23, prop 
del camp de futbol d’Esplugues 
i, al 1981, la va adquirir aquest 
farmacèutic que avui continua 
al front de la farmàcia.

Farmàcia
Antoni Picornell Garau
Situada al barri de Can Vidalet, 
al carrer Verge de la Mercé, 
42, va ser durant molt temps 
propietat del Sr. Morata i a l’any 

2001 va passasr a mans del Sr. 
Antoni Picornell.

Farmacia
Coloma Barbé Rocabert
Aquesta farmacèutica, a l’any 
1993, va adquirir la titularitat de 
la farmàcia Galobardes, instal-
lada al carrer Glicínies, 23, de 
la barriada de Can Vidalet per 
Florència Vela.

Farmàcia
Manuela Talón March
La instal·lació de la farmàcia 
Talón data de l’any 1982 i està 

ubicada a la barriada de Fines-
trelles, carrer Santa Rosa, 5, 
darrera mateix del Hospital de 
Sant Joan de Déu.

Farmàcia
Francisco Roca Pujadó
Es la última farmàcia oberta a 
Esplugues. La seva ubicació és 
al carrer Pere Pelegrí, 26, de la 
barriada de Can Vidalet, des de 
l’any 1997. 

Eduard González Montardit
    Llicenciat en Farmàcia

Farmàcia de Santo Domingo de Silos



TROBADES 
MENSUALS 
AMB LA GENT 
GRAN DEL 
NOSTRE POBLE

Et convidem a passar una agra-
d a b l e  v e t l l a d a  t o t  e s c o l t a n t 
les vivències, anècdotes i  els 
records de la gent que ha escrit 
la història del nostre poble.

Dia: El primer dijous de cada mes
Lloc: Casal de Cultura 
 Robert Brillas 
 Sala Pau Sans i Guitart
Hora: a les 19.30

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

En/Na     Telèfon    

Adreça     

Població   

C.P.       e-mail    

Estic interessat/da    Fer-me soci/a                      Rebre informació activitats

 Col.laborar com    

Quota soci/a: 25 euros l'any  adjunt taló      compte corrent  

                                      signatura

Els noms dels carrers d'Esplugues i el seu significat

AMADEU VIVES I ROIG,
Carrer 
(Collbató 1871 - Madrid 1932)

Compositor català. Fou un dels 
fundadors de l’Orfeó Català. 
Composà sarsueles i obres de 
teatre.  (Doña Francisquita, 
Maruxa…). Entre les seves obres 
corals destaca “L’emigrant” 
amb lletra de Mossèn Jacint 
Verdaguer.
Aquest carrer està situat al barri 
de Finestrelles, camí de Sant Pere 
Màrtir, de fet el seu últim tram ja 
pertany al parc de Collserola, en 

la seva confluència amb el carrer 
de la Ginesta.

AMETLLERS,
Ptge. dels

Arbre de la família de les Rosàcies, 
espècie Prunus dulces o Amygdalus 
communis d’origen oriental. El 
fruit és l’ametlla. Les varietats 
més conreades son: blanqueta, 
llargueta, marcota, mollar, planeta  
i rodona. La varietat amara fa 
ametlles amargues utilitzades en 
farmàcia.” Floreix abans de que 

surtin les fulles, en ple hivern i els 
espluguins n’hem vist de florits 
pels volts de Nadal. L’ametller 
i també l’olivera són els arbres 
més soferts i menys exigents de 
tots. On no hi viuria cap més arbre 
fruiter s’hi troba a gust l’ametller.” 
(Andreu Ferret)
Aquest passatge va des del carrer 
del Carme fins al carrer de Sant 
Gabriel, paral·lel a la carretera de 
Cornellà. És un carrer dels que es 
van obrir amb l’ampliació del barri 
de la Plana cap als anys 60.

Roser Camps

Intervenció de J. Ma Puiggròs, president del Grup d'Estudis d'Esplugues, durant l'acte 
reivindicatiu per la dignificació del cim de la muntanya de Sant Pere Màrtir.

CAMINADA POPULAR A SANT PERE MÀRTIR
26 de setembre de 2004



Flora de Sant Pere Màrtir

Arbust molt ramificat de fins 1,5 m. 
d’alçada, amb les rames estriades de cap 
a cap i totalment cobert d’espìnes.

El que distingeix aquesta planta són 
les espines punxents. De fet es poden 
considerar com l’evolució dels brots 
de les rames, sinó fos que solen ser 
triforcades així com trilobulades. Són 
les petitíssimes i escasses fulles d’uns 5 
mm., que només apareixen en els brots 
tendres.

Així doncs, les espines són l’evolució de 
les rames o bé la rèplica de les fulles ?.

Les espines, lleugerament arquejades 
i també estriades i punxents, surten 
gairebé perpendiculars i envoltant les 
rames, tenen uns 3 cm. de llarg i a prop 
de la base hi apareixen un parell de 
petits apèndixs travessers, igualment 
punxents.

Les fulles, com hem dit, imperceptibles, 
només ho són com a tals en les brotades 
tendres de l’any i s’assequen així que 
els brots s’endureixen i lignifiquen. És 
una planta de secà i la seva economia no 
li permet el luxe de tenir fulles. 

Per això, la fotosíntesi l’han d’efectuar 
les verdes espines que a penes evaporen 
l’aigua.

Les flors d’uns 10 mm. són papilionades, 
de color daurat lluminós i en plena 
florida n’hi ha tantes que cobreixen d’or 
tota la planta.

Floreix de mig desembre a mig gener i 
és la primera planta de St. Pere Màrtir 
que veiem florida així que  comença 
l’any.

Andreu Ferret

GATOSA
Ulex parviflorus                Fam. Lleguminoses

Ulex parviflorus

Fam. Lleguminoses



De mica en mica va fent via una 
idea important en la societat 
catalana. L’expressió cívica s’ha 
de manifestar independentment 
de la posició dels partits polítics 
tradicionals. I  pot coincidir o 
no amb aquests.
Actualment, l’engranatge polític 
és part integrant de l’Estat, amb 
el qual s’intenta donar identitat a 
la voluntat dels ciutadans. No es 
tracta , doncs, de desmantellar 
l’estructura del sistema polític, 
perquè és necesària per a la con-
vivència cívica de la societat.

Però què passa si la societat 
civil expressa posicionaments 
diferents dels partits que han 
estat votats majoritàriament ?. 
Doncs, resulta que és un clar 
avís als qui es creuen dipositaris 
absoluts de la voluntat pública. 
Els partits han de ser extrema-
ment sensibles al què pensa 
majoritàriament la societat civil, 
per no caure en l’absurd de 
representar qui no combrega 
amb les seves idees .

De mica en mica, la societat 
civil guanya protagonisme i cada 
cop és més conscient que s’ha 
d’implicar amb força en els 

SABER ON SOM 
Joan M. Puiggròs i Modolell

afers decisius del país i això 
sense passar necessariament pels 
partits polítics establerts. Poc 
a poc, les associacions, grups, 
plataformes, col·lectius, etc. 
plantegen la seva opinió de com 
s’haurien de resoldre determinats 
afers cívics.

És evident que aquesta perspec-
tiva no agrada als partits polítics. 
Però penso que, a la curta o a la 
llarga, la societat intuïrà inclús 
millor que els partits polítics, 
cap on s’ha d’encaminar el seu 
país. I als partits no els hi restarà 
cap més remei que adequar-se a 
aquesta realitat si és que volen 
sobreviure.  Quant més reflexiva, 
culta, responsable i lúcida sigui 
la societat civil, més imposarà 
les seves opcions i més farà 
servir els partits com a mers 
elements de transmissió. Al cap i 
a la fi, un país és quelcom massa 
seriós com per a deixar-lo només 
en mans dels polítics.

D’això que exposo n’és una 
bona mostra el programa de la 
Festa Major d’Esplugues 2004. 
L’equip de govern ha tingut la 
desconsideració de presentar la 
Diada Nacional de Catalunya, al 

bell mig de festetes i actes lúdics. 
I algunes entitats ciutadanes així 
ho han manifestat al Consell de 
Cultura.

L’Onze de Setembre es recorda 
la derrota de Catalunya, l’inici 
d’una repressió immensa, amb 
execucions i vexacions de tota 
mena. El que hom celebra és 
la nostra voluntat de reeixir i 
seguir essent la nació catalana, 
convenciment col.lectiu des de 
fa un grapat de segles. No es pot 
diluir la celebració patriòtica 
amb festetes i coses per l’estil.

El problema rau en que la soci-
etat civil catalana això ho entén 
molt bé i els responsables del 
programa de festes no. L’Onze 
de Setembre no és una festa més. 
És una data sagrada per a tots 
els patriotes catalans i clarament 
reivindicativa de moltes lliber-
tats que teniem i encara no hem 
assolit. Ho entenen això els 
polítics de certs partits ? Em 
sembla que no. En tot cas la 
divergència és prou clara. I, a 
més a més, sabem a quin bàndol 
està cadascú.



Ha de restar ben clar que l’antic celler de la firma Marguery, que està situat precisament 
a sota del casal de Cultura Robert Brillas, està en una situació molt lamentable i aquest 
Grup d’Estudis no desitjaria que, en el futur, acabessin les seves reunions o actes de 
força públic en el celler esmentat. Si s’esfondrés l’edifici podria resultar un ensurt 
poc agradable. I això ho expressem abans de que hi passi. A més a més, això seria 
molt difícil d’explicar als ciutadans.

Qui integra els centres d’estudis 
i quines activitats realitzen ?
Actualment els centres d’estudis apleguen tot un 
conjunt de gent : erudits locals, universitaris, persones 
amb inquietuds vers el seu entorn més immediat, etc. 
que s’agrupen amb un objectiu comú : la investigació 

lligada a un territori i la seva posterior divulgació a 
través de publicacions (llibres, revistes, butlletins) i 
d’activitats (jornades, congressos, cursos, recuperació 
de tradicions, exposicions...)

El Grup d’Estudis  dis-
posa d’un local en el 
Casal de Cultura Robert 
Brillas, on es troba una 
sala de reunions que 
comparteix eventual-
ment amb altres enti-
tats, i un despatx on 
estan ubicats els arxius 
de l’Entitat i els apa-
rells informàtics, tots 
ells indispensables per a 
la nostra tasca. Aquest 
àmbit de treball ens és 
del tot necessari per rea-

d’incompetència dels 
serveis tècnics munici-
pals
Per tant, agrairem als 
nostres socis i simpatit-
zants que comprenguin 
la situació en què ens 
trobem i, de moment, ens 
reunirem els dimecres 
de cada setmana, de les 
18,30 a les 20,30.h. en 
els locals parroquials de 
la plaça s. Magdalena.

Avís als nostres socis i simpatitzants
litzar una comesa amb 
dignitat i eficàcia.
Doncs bé. El dilluns 27 
d’abril se’ns va fer saber 
que al dia següent tan-
carien el local, per a 
realitzar unes determi-
nades obres. Hem hagut 
de recollir els estris indi-
pensables per seguir tre-
ballant i desenvolupar 
la nostra tasca, a cuita-
corrents, i trobar un aco-
lliment en un local par-
roquial. Se’ns ha dit que 

tot plegat  duraria un 
mes, però pel que sembla 
les obres s’allargaran  i 
ja veurem com ens espa-
bilem per assolir les nos-
tres fites.
A nosaltres ens sembla 
que actuar així és pro-
fundament tercer-mun-
dista i és una enorme 
falta de consideració a la 
nostra Entitat. Comen-
çar unes obres avisant 
tot just el dia abans 
és una solemne mostra 

Un avís ara que hi estem a temps


