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Editorial
El Grup d'Estudis segueix desen-
volupant el cicle de conferències 
“Conèixer i estimar les nostres 
tradicions” amb força partici-
pació de públic. Amb aquestes 
conferències s'ofereix una nova 
perspectiva del que signifiquen 
moltes de les nostres tradicions 
i costums d'avui.
Voldríem recomanar especial-
ment als nostres lectors, l'assis-
tència a la festa de Sant Jordi que 
tindrà lloc el dijous 12 d'abril, a 
les 20 h. en el Casal de Cultura 
R. Brillas, amb un excel·lent trio 
d'acordionistes acompanyades 
per un contrabaix i una bate-
ria. Les interpretacions ocupen 
des de la música clàssica a la 
moderna i també la folklòrica. 
El Grup d'Estudis dóna molta 
importància a aquesta celebració 
de Sant Jordi en la que insis-
tirem, una vegada més, en la 
necessitat de ser fidels al nostre 
país i a la nostra gent.
Recentment vam realitzar una 
visita cultural a la Vil·la Joan 
de Vallvidrera i també al Museu 
del Consorci de Collserola. A les 
visites va seguir la tradicional 
calçotada que celebra el Grup 
d'Estudis cada any, però en 
aquesta ocasió a la masia Can 
Portell. Van participar en aquest 
actes 25 persones, que era el 
nombre màxim fixat a la nostra 
visita guiada de la Vil·la Joana, 
un magnífic recull verdaguerià. 
Val a dir, que els participants van 
restar molt satisfets de l'organit-
zació d'aquesta mena d'actes.
Tanmateix, seguim treballant en 
la Miscel·lània per a presentar-la 
oficialment a finals d'aquest any, 
qüestió aquesta de la que ja vam 
informar anteriorment.
Mentrestant, estem preparant la 
participació del Grup d'Estudis 
en la fira Recercat de Lleida, on 
exposarem la referència cultu-
ral d'Esplugues al bell mig de 
moltes més i farem quedar força 
bé la nostra vila, per tercer any 
consecutiu.
Benvolguts socis, simpatit-
zants i espluguins en general, us 
esperem als nostres actes, on hi 
trobareu interessants aportacions 
culturals.

Ens plau incloure aquí la segona part de la ressenya del cine a Esplugues, 
que va iniciar el Sr. Sergi Castro i Font amb un excel·lent treball presentat 
en el núm. 16 del Pou del Vernís. Ara ens referim al cinema no comercial, 
a cura del Sr. Jordi Udina i Tormo, també d’evident interès. Amb els dos 
articles creiem haver presentat un interessant treball de recerca respecte el 
cine espluguí.

Inicis del cinema no comercial 
a Esplugues

Sota l’impuls de la Sta. Natàlia Hernàn-
dez de la Biblioteca Popular d’Esplu-
gues el 17 de Maig del 1959 comencen 

a L’AVENÇ les primeres sessions de cine 
fòrum amb la projecció del film de Albert 
Lamorisse “EL GLOBO ROJO” i amb la 
presentació i posterior xerrada col·loqui del 
Sr. Esteban Bassols.

Així, amb una freqüència trimestral els afec-
cionats ens anàvem endinsant en el màgic 
món del setè art al mateix temps que anàvem 
despertant les nostres inquietuds per els temes 
mes interessants de la nostra joventut.
Allà varem poder veure films tan interes-

sants com “SIETE DIAS DE MAYO” “LA 
ESCAPADA” “LOS 400 GOLPES” “DIAS 
DE VINO Y ROSAS” “FAHRENHEIT 451”. 
”LOS TARANTOS”.
El 26 de gener (Diumenge) del 1969 la sala 
de l’Avenç es va cremar i amb ella moltes 
il·lusions i sensacions viscudes en la foscor. 
Passats el anys de la reconstrucció un grup de 
afeccionats varen començar a fer unes sessi-
ons matinals de cinema infantil amb SUPER 
8 els diumenges de l’any 1971.

El 10 de maig de 1972, amb el nom de CINE-
CLUB IMATGE-74 adscrit a la Federació 
Catalana de Cine Clubs, recuperàvem les 
projeccions mensuals amb la intervenció 
d’un crític cinematogràfic amb la pel·lícula 
de Sidney Lumet “ADIVINA QUIEN VIENE 
ESTA NOCHE” amb 16 m/m Blanc i Negre i 



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  

CP   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

un projector deixat per un amic de la facultat de farmàcia.

En aquesta sessió la presentació i col·loqui va córrer a 
càrrec del cineclub Recerca de la veïna localitat de Sant Just 
Desvern, a la que feia temps assistíem a les seves sessions 
aleshores a la parròquia, pràcticament en la clandestinitat.

La segona sessió el 10 de Juny de 1972, amb la col·laboració 
del cine club de Cornellà, que van venir amb el seu projector 
de 16 m/m per fer “LAS SANDALIAS DEL PESCADOR”, 
que l’empresa Mulá llavors no va deixar que projectéssim 
perquè ells no ho havien fet.
La tercera “EL ROLLS ROICE AMARILLO” de Anthony 
Asquith amb presentació i col·loqui del crític de la revista 
MUNDO - JOSE Mº CAPARRÓS LERA.
La quarta projecció va ser el 9 de setembre del 1972 
“CUATRO CONFESIONES” de Martin Ritt.
La cinquena “UN RETAZO DE AZUL” de Guy Green el 
20 de setembre de 1972.
A la sisena es va llogar un operador professional que por-
tava la seva màquina de 16 m/m amb el Sr. LLUIS OLIVA 
SALA, i la pel·lícula que es va projectar fou “EL BAILE DE 
LOS VAMPIROS” de Roman Polansky i presentació i col-
loqui de MIGUEL FERNANDO RUIZ DE VILLALOBOS 
aleshores crític de cinema del DIARI DE BARCELONA, 
RADIO 4. i CINESTUDIO.
Ben aviat l’operador Sr. Oliva va reconstruir una màquina 
marca ERKO alemanya que hi havia a la cabina de projec-
ció desprès del incendi, passant a projectar en format de 35 
m/m, ja que les distribuïdores de 16 m/m anaven 4 o 5 anys 
endarrerides en el lloguer de pel·lícules.

Els anys 80, en tancar el cinema SAVOY, el cine club 
comprà els dos projectors OSSA, que va instal·lar un al 
Casal Brillas i l’altre a L’Avenç.
Pel mes de Juny de 1984 el cine club inicià les projeccions 
del cinema al carrer pels barris de Finestrelles, Can Vidalet, 
La Plana i la pista de l’Avenç, pels mesos de juny i juliol.
La primera sessió que es va fer al Casal Robert Brillas a 
càrrec del cineclub IMATGE-74 va ser el 4 de Maig del 1985 
amb la projecció de “THE ROSE” de Marc Rydell.
Aquests projectors que funcionaven amb arc voltaic (car-
bons) es van anar substituint per làmpades XENON al 2000 
i 2004 respectivament.
El cine club ha estat sempre en actiu fins avui, havent projec-
tat un total de 588 pel·lícules ja a prop del seu 35è aniversari 
que es celebrarà el proper 10 de maig del 2007.

Jordi Udina Tormo 
Cine Club Imatge-74 - L'Avenç

ERKO OSSA VII
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Toponímia i Aigua dolça a Collserola
Extret del Butlletí del Parc de Collserola, Tardor 2006 - Núm. 73

Pel seu interès, reproduïm aquí uns interessants articles apareguts en l'esmentat Butlletí, atès que 
ens afecta com a espluguins.



GINESTES BLANQUES
Flora de Sant Pere Màrtir

Quan l'hivern gairebé s'acaba, 
al peu de la muntanya de Sant 
Pere Màrtir, davant l'Escola 

Isabel de Villena, en el petit torrent 
que baixava fins l'Hospitalet, floreixen 
les Ginestes Blanques.
És una ginesta de branques fines i peti-
tes flors blanques molt perfumades, 
però encara que és un arbust poc fre-
qüent en estat salvatge, és originari de 

la regió Mediterrània, tant de la penín-
sula Ibèrica com del Nord de l'Àfrica. 
Com planta cultivada generalment la 
trobarem com un gran arbust de jardí; 
també se la cultiva com arbre, deixant 
una sola tija formant el tronc i després 
la copa que simula un ploraner de 
branques grises que cada any al final 
de l' hivern s'omple de flors blanques, 
pels mesos de febrer, març i abril.

Recentment ens ha deixat un 
bon soci del Grup d'Estudis, 
en Josep Fàbrega i Bosch, 

al qui coneixíem per l'afectuós nom 
de Pepito. Amb els seus 75 anys de 
vida ha deixat un bon record a tots els 
amics que participàvem amb ell de 
les seves il·lusions i els seus projec-
tes. Era un digne espluguí de l'antic 
barri del Raval, avui desaparegut i va 
participar en nombroses activitats de 
la nostra vila.
En Pepito, com així l'anomenàvem, 

Recordant els qui ens han deixat
era un home proper i amable i des-
bordant d'optimisme en el seu tracte 
social. Participava en les nostres 
celebracions i és evident que ara el 
trobarem a faltar. Recentment, el 
vam recordar en una visita cultural 
que havíem organitzat i a la que ell 
s'havia apuntat amb tota la il·lusió 
del món.
Aquesta és la gran realitat de la vida 
que ens recorda dia a dia la nostra 
fragilitat. Així és com també consta-
tem com se'n van en orris les nostres 

il·lusions tallades arrel per un final 
de vida que també s'emporta, en cada 
cas, un bocí de la nostra.
Des del Grup d'Estudis, servarem 
un gran record d'en Pepito, ell que 
s'expressava amb vehemència en la 
recent preparació de la Miscel·lània 
que estem confegint, per recordar 
enyorat que al Raval va viure els anys 
més feliços de la seva vida.
Acompanyem, ben sincerament, als 
familiars amb al nostre sentiment i 
en el record.

Es de la família de les lleguminoses, 
però en lloc de fer una tavella amb 
vàries llavors, fa la tavella amb una 
sola llavor.
Tècnicament es considerada com un 
arbust de fulla persistent amb el nom 
botànic de Retama monosperma o 
Genista monosperma.

Jordi Raventós


