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Editorial
Les xerrades, actes i sortides 
d’aquest any han tingut molt bona 
acollida gràcies com sempre a 
la vostra participació entusiasta. 
Després de l’estiu us proposarem 
noves activitats; per començar un 
acte sobre “la Coloma” i el paper 
de la federació dels cors d’en 
Clavé en la nostra cultura popu-
lar, un altre sobre el centenari del 
“Col·legi Isidre Martí” i parlarem 
de les entitats de cultura popular 
que van néixer els primers any de 
la democràcia i que enguany fan 
vint-i-cinc anys.
Però no tan sols fem actes i sortides 
sinó que dediquem una bon part de 
les nostres energies a defensar 
el nostre patrimoni. Amb aquest 
objectiu vam demanar una visita 
a les Caves Marguery i a partir de 
la comprovació del seu estat farem 
una proposta de rehabilitació i pos-
sibles usos a l’ajuntament. Hem 
assistit a unes sessions a l’ajunta-
ment per conèixer l’inventari que 
ha fet la diputació sobre el nostre 
patrimoni, hem fet un seguiment 
de les actuacions municipals al 
respecte i hem plantejat al govern 
municipal que estem molt interes-
sats a participar en l’elaboració del 
catàleg dels edificis i espais que 
cal protegir.
Hem continuat treballant per la 
dignificació de Sant Pere Màrtir i 
vam presentar una moció conjunta 
amb l’Espluga Viva per demanar 
la dignificació de l’espai de la 
Font de la Mandra i en concret 
que es demanés al club de tennis 
que enderroqués les pistes abando-
nades. La moció va ser aprovada 
per unanimitat de tots els grups 
i l’ajuntament ja ha iniciat les 
gestions.
Hem tingut també una entrevista 
amb el gerent del Parc de Collse-
rola i en el marc de l’Aplec a Sant 
Pere Màrtir que farem el 26 de 
setembre, farem la presentació 
pública de les nostres propostes.
Finalment, la nostra entitat hem 
donat suport, com moltes entitats 
més, al referèndum organitzat per 
Esplugues decideix que es va fer 
el passat 20 de juny i que va tenir 
una participació total de 2.695 
persones.
Trobareu més informació i foto-
grafies de les nostres activitats a 
la nostra pàgina web:
http://grupestudis.esplugues.cat

Parlem de la carretera
Per molts espluguins i espluguines, Laureà 
Miró és un nom de carrer o, amb més pro-
pietat, un nom de carretera. Efectivament, 
durant molts i molts anys, era així com la 
gent anomenava aquest carrer: “la Car-
retera”. No es tractava de la Via Augusta 
romana, la qual sortint de Barcelona per 
Sarrià, travessava el barri del Raval per la 
part alta d’Esplugues i entrava a Sant Just per 
anar a creuar el Llobregat per Martorell. La 
Via Augusta quedà oblidada de forma quasi 
definitiva, quan el rei il·lustrat, Carles III, 
feu comunicar Madrid amb França passant 
per Barcelona. Era l’any 1763 i aquesta via 
fou la carretera Nacional 2 o la carretera 
reial o simplement, com ja s’ha dit, “la 
carretera”. Tota la circulació de carros que 
entrava i sortia de Barcelona cap el centre 
del país, passava per ella. Ben aviat, l’hostal 
de Picalqués, l’actual ajuntament, –abans 
ubicat al Raval- s’instal·là a la nova via. 
Era la modernitat i ràpidament s’edificaren 
cases al llarg del seu recorregut. La carretera 
es convertí en el carrer més important d’Es-
plugues. Justament per aquesta raó, perquè 
era el carrer més important de la vila, quan 
morí Laureà Miró l’any 1916, el consistori, 
agraït per les seves aportacions al poble, li 
posà el seu nom. Un nom, per cert, que mai 
va canviar, ni durant la República ni durant 
la guerra ni durant la dictadura.
L’any 1985, l’ajuntament democràtic volgué 
donar relleu al nom i a la memòria de Laureà 
Miró erigint un monument en el mateix punt 
en que la carretera reial inicia el seu recor-
regut per Esplugues. Es tracta de la plaça 

Jacinto Benavente, al barri de Can Vidalet. 
El consistori tingué l’encert de triar un dels 
més qualificats escultors catalans contem-
poranis: Marcel Martí. L’artista, nascut a 
l’Argentina de pares catalans, visqué molts 
anys de la seva infantesa i adolescència a 
Finestrelles i continuava tenint per aquelles 
dates un taller a Esplugues. L’escultura, d’un 
vermell viu, està feta de polièster i fibra de 
vidre i és el resultat, com declarava Marcel 
Martí, del diàleg entre el fang –el material 
primigeni– i les seves mans.

Parlem de Laureà Miró
Laureà Miró va néixer a Barcelona el 31 
de desembre de 1883. Era membre d’una 
família d’industrials barcelonins dedicats 
a la construcció i es va llicenciar en Dret 
per la Universitat de Barcelona. Milità des 
de molt jove al Partit Republicà Federal. 
L’any 1906 sorgí a Catalunya un moviment 
unitari, majoritàriament republicà i nacio-
nalista, anomenat Moviment de Solidaritat 
Catalana. Solidaritat aplegà un ventall ampli 
de partits (de fet, aplegà tots els partits 
republicans, excepte el lerrouxista) i tingué 
força acceptació entre l’electorat català. No 
aconseguí, però, connectar amb el moviment 
obrer. Per les eleccions del 1907, Solidaritat 
Catalana presentà candidatures unitàries. Un 
d’aquests candidats fou Laureà Miró, que, 
llavors, era president de la Joventut Repu-
blicana Autonomista. Tenia 23 anys. Entre 
els compromisos del programa electoral 
destacava millorar l’educació a Catalunya, 
ja que Laureà Miró tenia una especial 
predilecció pel tema educatiu: l’any 1900 

Laureà Miró, un polític honest i 
estimat Josep Lluís Barrasa



era vicepresident de l’Associació Escolar Republicana. 
Solidaritat Catalana triomfà en aquelles eleccions de 1907. 
Concretament, a Esplugues, Miró va obtenir 133 vots contra 
3 del seu contrincant. Una proporció semblant es va produir 
en tots els pobles de la demarcació de Sant Feliu1. L’alcalde 
Isidre Martí li donà clar suport. Va tornar a ser elegit el 1910 
i 1914. Encara que va intervenir en qüestions nacionals, es 
va inclinar més aviat per treballar pel seu districte, el qual 
abastava pràcticament el territori que avui constitueix la 
comarca del Baix Llobregat, afavorint des de Madrid, tant 
la creació d’escoles, com diverses millores dels pobles: 
canalització del riu Llobregat i empedrament de la carretera 
reial. Sant Feliu el nomenà fill adoptiu el 1910 i Esplugues 
li dedicà la carretera el 1916, el mateix dia que s’inaugurà 
l’enllumenat de la via pública. Va morir molt jove, el 15 de 
març de 1916, als 32 anys.

Parlem de Laureà Miró i de l’escola Isidre Martí
Feia molts i molts anys que l’escola de nens, dirigida per 
Joan Corrales, i la de nenes, portada per Caterina Amengual, 
feien pena. Estaven en llocs miserables. L’alcalde Isidre 
Martí decidí fer un edifici escolar adient. Mancat el poble 
de recursos, no hauria pogut realitzar aquest somni sense 
la col·laboració de Laureà Miró el qual aconseguí la sub-
venció de l’Estat per construir les noves escoles. A l’Arxiu 
d’Esplugues es conserven moltes cartes entre Isidre Martí i 
Laureà Miró sobre els entrebancs i les gestions que havia de 

1 TARDÀ I COMA, Joan. Republicans i catalanistes als Baix Llobregat a principi 
del segle XX. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1991.

fer per tenir la desitjada i necessària subvenció. Les escoles 
s’inauguraren el 6 de novembre de 1910. Durant anys, foren 
l’admiració de la comarca.

El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues del 16 de març de 1916, 
l’endemà de la mort de Miró, es feia ressò del sentiment 
del poble: Acto seguido el Sr. Presidente manifiesta, que no 
obstante ser de todos conocida la muerte de nuestro repre-
sentante en Cortes, Don Laureano Miró y Trepat, debía en 
este momento cumplir la dolorosa misión de dar cuenta al 
Consistorio de la misma con carácter oficial. Dedica grandes 
elogios al Sr. Miró diciendo que era un trabajador infatigable 
y fiel servidor, que jamás había dejado incumplido ninguno 
de los infinitos encargos, que por su alta representación le 
fueron confiados, habiendo llegado por su mérito personal, 
de espíritu sincero, trato afable, cortés y cariñoso á hacerse 
estimar entrañablemente de cuantos habían tenido la dicha 
de tratarle. Enumera algunos de los servicios prestados en 
beneficio del Distrito desde 1907 en que fue elegido por 
primera vez, y en particular los que le debe el pueblo de 
Esplugas, a cuya acertada y constante gestión es debida la 
subvención de 20.000 pesetas concedida por el Estado para 
la construcción de los edificios escolares. Obra citada con 
orgullo por todos los vecinos amantes de la instrucción y del 
progreso de los pueblos y admirada por cuantos la visitan, 
y que seguramente no existiría sin el concurso constante y 
activo que a dicha obra prestó el difunto.2

2 ARXIU MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Fons Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. Ensenyament. Correspondència.
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Monument dedicat a Laureà Miró, ubicat a la plaça J. 
Benavente de la nostra vila.

Apareix una fotografia d’aquest polític tan 
interessat per la problemàtica d’Esplugues

Text d’un escrit adreçat a Isidre Martí referent a les 
gestions per a la construcció de la coneguda escola 
espluguina, com a Diputat a Corts per Sant Feliu de 
Llobregat.
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Una nova forma d’entendre Sant Pere 
Màrtir

El cim de Sant Pere Màrtir és una referència obligada 
per tots aquells que estimem la naturalesa d’Esplu-
gues. Aquesta és la raó per la qual, durant força anys, 

el Grup d’Estudis d’Esplugues, amb  l’amable concurs de 
l’Espluga Viva, hem dut a terme anualment una sortida de 
la ciutadania pels camins de la nostra ruralia immediata.

Com molts la recordareu, es preparaven dos diferents iti-
neraris per la muntanya, coincidint en una plaça propera al 
cim per l’avituallament dels caminants i posterior trobada 
després al bell cim de Sant Pere Màrtir.

En honor a la veritat, hem d’afegir també aquí que, per 
part de l’ajuntament d’Esplugues, comparteixen les nostres 
inquietuds i els nostres projectes d’ennobliment del cim, 
el qual ens permet contemplar amb un cert optimisme una 
futura remodelació de Sant Pere Màrtir.

Però l’Espluga Viva, més fidel al seu tarannà excursionista, 
ha organitzat enguany una marxa per la muntanya, i el Grup 
d’Estudis es responsabilitzarà d’organitzar pel setembre una 
trobada al cim de la muntanya.

Són dues filosofies diferents, encara que coincideixen en 
l’amor a la natura. Però com a Grup d’Estudis insistirem 
més en el valor identitari, històric i cultural que entranya el 
cim, per trobar-nos tots plegats en una celebració festiva un 
diumenge de setembre pel matí.

L’organització serà, evidentment, d’un altre tipus, perquè 
partirem de la plaça Mireia o des d’on hom vulgui, per 
retrobar-nos al cim i compartir un discret avituallament per 
recuperar les forces.

Farem el possible per convertir l’acte en una manifestació 
festiva i agraïda de la ciutadania. Aquesta és la raó per la qual 
hem afegit  dos fotografies de les darreries del segle XX, on 
apareixen celebracions populars a dalt del cim.

Aquesta és la nostra proposta d’enguany del Grup d’Estudis 
i, a principis de setembre, us donarem a conèixer els detalls 
de la trobada amb més concreció. Fins el setembre, doncs, a 
tornar a recordar que aquest cim de Sant Pere Màrtir repre-
senta molt per nosaltres.

Un moment de l’actuació dels bastoners a dalt del cim. (1998) Dansaires ballant al so de la gaita, també a dalt del cim.(1999)


