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Editorial
Com ja avançava l’Editorial del 
Pou del Vernís, num. 19, va tenir 
lloc l’Assemblea General de socis 
el passat dimarts 18 de desembre 
i es va resoldre la incògnita de 
l’anomenament d’un nou Presi-
dent de l’entitat, en substitució de 
l’anterior que havia prestat el seu 
servei durant quatre anys.
En les pàgines interiors d’aquesta 
publicació us assenyalem la com-
posició de la nova Junta, a la qual 
l’anterior President s’ha incorporat 
en una tasca de la vocalia i això 
li permetrà d’assessorar els nou 
membres respecte les vicissituds 
del Grup d’Estudis.
No podem amagar-vos una pro-
funda satisfacció que compartei-
xen molts socis, en el sentit que es 
garanteix la continuïtat d’aquesta 
Entitat.
Però és més. La qualitat i nombre 
dels nous membres permetrà dur 
a terme una tasca magnífica, apro-
fitant l’empenta d’aquest Grup 
d’Estudis en els darrers anys i que 
superarà el mer àmbit geogràfic de 
la vila d’Esplugues.
El desafiament per als ciutadans 
que cremen les seves hores lliu-
res en aquestes tasques culturals 
i socials segueix en peu. Cal 
treballar pel País i lluitar per 
millorar-lo.
Però ara, amb les noves incorpo-
racions, les perspectives del Grup 
d’Estudis d’Esplugues són força 
positives i engrescadores. Val a 
dir que es tracta d’un equip potent 
amb una clara vocació de tasca 
cultural i de col·laboració amb 
totes les entitats de la vila i dels 
centres d’estudi de tota l’àrea de 
parla catalana.
És, doncs, una bona notícia, per 
Esplugues que el Grup d’Estudis 
d’Esplugues iniciï un nou camí de 
la mà d’en Santi Campo.
No cal dir que, per part del Pre-
sident sortint, Joan M. Puiggròs, 
agraeix tanmateix la confiança 
dipositada en ell en aquests quatre 
anys de fecund treball. Però la 
dinàmica democràtica exigeix 
també un relleu en arribat el 
moment, amb noves idees i pro-
jectes els quals, n’estem segurs, 
realitzarà eficaçment el nou Pre-
sident i l’equip que l’acompanya 
en aquesta tasca.

Després de quatre anys va tenir lloc, el passat 
18 de desembre, el relleu de l’anterior President 
Sr. J.M. Puiggròs pel nou escollit per l’esmen-
tada Assemblea, Sr. Santi Campo. En aquesta 
informació que segueix, s’exposa un panorama 
d’aquest quatre anys (I) i, tanmateix, el comiat 
del President sortint (II), que passa a ocupar una 
vocalia en la Junta.

I
Resum de les activitats en els darrers 4 anys

Per les lectures que s’han fet cada any de la 
Memòria d’activitats, ja ha estat exposat als socis 
el detall del nostre actiu respecte les realitzacions 
d’aquests quatre anys.
Però és convenient fer un compendi de la 
filosofia que ha inspirat en aquest quadrienni 
les nostres activitats, a la qual ens hem atingut 
rigorosament.

La primera d’elles ha estat la de mantenir una 
estreta relació entre la Junta Directiva i els socis 
i simpatitzants, per mitjà de butlletins trimestrals, 
visites culturals, concerts de qualitat, actes de 
lleure, etc.

La segona ha estat una gran millora en les 
relacions amb l’ajuntament de la vila, amb una 
política intel·ligent que evités confrontacions 
severes. Això ha revertit en una consolidació de 
la nostra economia i un diàleg molt més amable 
en aquests darrers temps.

La tercera ha estat la d’obrir-nos generosament 

a les altres entitats del poble, tant les antigues 
com les modernes. I aquí em refereixo especial-
ment a l’AMPEL que ens mereix tota la nostra 
consideració, perquè el sol surt per a tothom, i 
tanmateix a les altres entitats de diferent signe 
que també lluiten per Esplugues i pel país, com 
nosaltres.
Val a dir que el Patrimoni gairebé se’ns ha 
escapat de les mans, perquè la realitat gestora 
de l’ajuntament no ha coincidit moltes vegades 
amb la nostra forma de veure les coses.

La quarta ha estat la projecció exterior del Grup 
d’Estudis, per evitar restar tancats en un àmbit 
exclusivament plé de retrets i a la defensiva. La 
inclusió en l’organigrama de l’Institut Ramon 
Muntaner, i l’esdevenir membres de ple dret en 
la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, signifiquen participar activament en 
una projecció que s’estén a tots els Països Cata-
lans amb centenars d’entitats com la nostra.
Amb tots ells estem connectats per Internet de 
forma dinàmica i contínua. Afegim també que 
això ens ha permés participar en aquests quatre 
anys en diverses fires, a conferències i assem-
blees de gran envergadura.

La quinta ha estat seguir essent fidels a la nostra 
terra i a la nostra gent, amb una política cultural 
de redreçament nacional i de recerca de la nostra 
malmesa identitat. La recent Miscel·lània presen-
tada fa poc, confirma la nostra voluntat d’escatir 
un passat que és ben nostre.

I, finalment, la sisena ha estat l’atenció als socis 
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i simpatitzants. En aquest quadrienni s’ha arribat a la xifra de 60 
socis, però també n’han hagut baixes per diverses raons. Cal saber 
que tenir força socis ens dóna molta força per actuar i és voluntat 
nostra la d’incrementar llur nombre.

Aquesta és una breu pinzellada de la filosofia que hem mantingut 
en els darrers anys i que reclama una digna continuïtat. 
 
Relació resumida dels actes i activitats realitzats en aquests 
quatre anys (Del novembre de 2003 al desembre de 2007)

1. Trobades mensuals amb la Gent Gran 32 sessions
2. Butlletins de l’Entitat –Pou del Vernís 

(Edició trimestral) 16 exemplars
3. Visites culturals 6
4. Activitats lúdiques 3
5. Assistència a Fires 7
6. Celebracions per Sant Jordi 3
7. Caminades Populars 

(en col·lab. amb l’Espluga Viva) 4
8. Obres publicades: Miscel·lània II 1
9. Diverses reunions a la vila i fora d’Esplugues --

II
Parlament de comiat del President sortint

Després de quatre anys d’aportar les meves millors il·lusions i 
fecund treball al capdavant del Grup d’Estudis d’Esplugues, ha 
arribat el moment de deixar-ho en bones mans. Però no seria pas 
coherent si tot acabés aquí.

He d’agrair, en primer lloc, l’ajut generós rebut de diverses per-
sones vinculades a la Junta sortint, com són la meva secretària 
Mercè Malaret i en Miquel Casellas. També a d’altres que han 
col·laborat eficaçment com a mers socis o simpatitzants, com 
podria esmentar la M.Teresa Carbonell, la Rita Girbau, la Mercè 
Masot, la M. Josep Cardós, la Maria Collado, l’Andreu Ferret, en 
Josep Prats i d’altres associats. Tanmateix, no puc oblidar la nostra 
anterior secretària Magdalena Font, que ens va deixar fa un cert 
temps i aquells socis fidels que ja no són entre nosaltres. I, com 

no, us he d’agrair a vosaltres socis que m’heu fet sempre costat 
en les diverses presentacions i actes que hem realitzat.

La tasca d’un Grup d’Estudis podria reduir-se a organitzar alguns 
actes i conferències i a confegir una publicació cada tres mesos, 
per fer saber que existim, tot vantant-nos que som uns pares de la 
pàtria i que som l’essència de la saviesa del poble.

Ben al contrari, els membres d’un Grup d’Estudis no cerquen cap 
reconeixement dels seus conciutadans, perquè estan al servei de la 
vila, del país i de la seva ciutadania. Som, de fet, una petita part 
del trencaclosques nacional i ens hem d’apressar per recomposar 
el desgavell dels nostres atzucacs històrics.
Per això pertanyem a la Coordinadora de Centres de Parla Cata-
lana i, sobretot, mantenim un estret contacte amb l’Institut Ramon 
Muntaner, per a vincular-nos amb eficàcia amb centenars de centres 
d’estudis que lluiten pel mateix que nosaltres en tota la geografia 
dels Països Catalans.

A partir d’ara, doncs, restaré com un vocal més al servei de la 
nova Junta i aportaré la meva experiència als nou vinguts, perquè 
el Grup d’Estudis d’Esplugues esdevingui una clara i importanta 
referència de la nostra societat civil espluguina.
Aquesta continuïtat que palesem avui és el millor present que pot 
esperar un President que ha arribat a la fi de la seva responsabilitat 
directiva.

Us voldria demanar el vostre suport en aquests anys que venen, 
perque el nostre Grup d’Estudis d’Esplugues pugui assolir un 
paper decisiu en el món cultural, patriòtic, social i, sobretot, 
guanyar consistència en la nostra comarca del Baix Llobregat on 
som integrats.

Sols em resta agrair-vos el vostre acompanyament durant aquests 
quatre anys i em teniu a la vostra disposició per tot allò en que 
us pugui ajudar.

Moltes gràcies!

Joan M. Puiggròs i Modolell
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Incloem aquí un interessant article relatiu als nous sistemes de detecció de focs forestals, extret del 
Butlletí del Parc de Collserola núm. 77 i que correspon a l’edició de la tardor del 2007.
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COLLSEROLA PROVA NOUS SISTEMES DE DETECCIÓ DE FOCS FORESTALS

T A R D O R  2 0 0 7

Tecnologia contra el foc
Aquest estiu, el Consorci del Parc de Collserola està provant dos nous
sistemes de detecció d'incendis. Es tracta del Firewacht, mitjançant
càmeres de vídeo digital, i de la Xarxa Falcó, amb càmeres fotogràfi-
ques digitals.

El dispositiu Firewacht, de fabricació alemanya, es va implantar el
2003 al land de Brandenburg (RFA), i l'empresa que el desenvolupa
ha volgut iniciar la seva implantació als països mediterranis posant-lo
a prova al Parc de Collserola.

L'objecte del mecanisme és captar per mitjà de càmeres digitals qual-
sevol columna de fum que pugui indicar un conat d'incendi. La càme-
ra treballa en gamma de grisos (16.380 grisos/píxel), i analitza la
informació comparant una seqüència de fotogrames. Quan, en aques-
ta seqüència, detecta una variació en l'escala de grisos, envia la infor-
mació per ràdio a la Central del Dispositiu de Prevenció i Detecció
d'Incendis del Consorci, que dóna l'alarma si confirma que es tracta
d'un possible incendi. Aquest pas és necessari perquè hi ha casos en
què l'escala de grisos pot variar sense que es doni cap foc, com en el
cas de les ombres dels núvols.

El sistema funciona de manera autònoma mitjançant plaques solars.
El radi d'acció d'aquestes càmeres és de 15 km. De moment, es tre-
balla en la detecció diürna, però s'espera que cap al novembre sigui
possible activar la detecció nocturna. 

La Xarxa Falcó es una xarxa centralitzada d'estacions de vigilància
distribuïdes pel medi forestal que, per programació remota, recullen i
envien per MMS a un ordinador central imatges preses en temps real
que, al ser processades, identifiquen informàticament, mitjançant Una
discriminació comparativa de les imatges rebudes, situacions de risc

que poden esdevenir focus d'incendi poten-
cial. La xarxa es recolza en la tecnologia
bàsica GSM i envia les imatges aprofitant la
telefonia mòbil comercial.

Com en el cas del Firewacht, aquest sistema
té un funcionament autònom que s'alimen-
ta mitjançant plaques solars. El seu radi
d'acció pot arribar fins a 15 km de diàmetre
per estació i al Parc de Collserola s'està pro-

vant en una torre de guaita. Ambdós siste-
mes no substitueixen la figura del guaita
sinó que la complementen, i en el conjunt
del dispositiu de prevenció reforcen l'obser-
vació. Tanmateix, qualsevol dels dos sistemes
podria cobrir la vigilància extraordinària,
com ara la nocturna o la no coberta durant
la temporada d'estiu.

e-mail: 
grupestudisesplugues@hotmail.com
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Joan M. Puiggròs i Modolell
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Rosario Calero i Grillo 
Josep Lluis Barrasa i Pinedo

Composició de la nova 
Junta del Grup d’Estudis 
d’Esplugues



LA TIPUANA

Flora de Sant Pere Màrtir

Enguany, com un avanç a les festes de Nadal hem pogut veure guar-
nides amb un cor vermell les Tipuanes del carrer Jacint Esteve i 
Fontanet, en els Barris de Finestrelles i Ciutat Diagonal.

Encara que són uns arbres originaris del Brasil i de 
Bolívia, fa més de 50 anys que varen ser plantats en 
aquesta Avinguda d’Esplugues i podem dir que les hi 
tenim incorporades al nostre paisatge.

Com que són del hemisferi sud i tenen les estacions 
canviades ens aguanten la verdor de les fulles fins les 
primeres glaçades de l’hivern i a l’inici de l’estiu ens 
cobreixen el terra d’ una catifa de flors grogues.

El any 2008 ja no serà així, per la dràstica poda que han 
patit el 2007, han quedat sense fulles i no tindran bran-
ques disponibles per a florir i haurem de conformar-nos 
amb les fotografies que ara són història per al Grup d’ 
Estudis d’ Esplugues.

Amb l’entorn canviat, la capçada tallada i amb la intenció 
d’arrencar-les i canviar-les de lloc, ja no seran les matei-
xes, però els que les hem gaudit durant aquest anys quan 

tindrem davant nostre una Tipuana 
pensarem amb l’ Avinguda d’Esplu-
gues que ens ha acompanyat durant 
els anys.

NOM: TIPUANA TIPU
FAMÍLIA: FABACEAE
ORIGEN: Sud de Brasil i 
Bolívia, també l’hi diuen 
“PALO ROSA”

Jordi Raventós
Desembre 2007


