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EDITORIAL PATRIMONI CULTURAL D'ESPLUGUES

Ca l'Esteve. Fotografia AMEL

Aquests darrers mesos estem 
vivint atemorits, ens hem de pro-
tegir d’un enemic invisible i això 
el fa molt perillós. Hem d’obeir 
als que manen, tot i que  els 
està costant conduir-nos, ningú 
tenia cap experiència per fer 
front a una pandèmia d’aquestes 
dimensions.
Fa gaire bé vuit mesos que estem 
patint unes restriccions molt 
dures i ja sabem que no hem de 
jugar amb les normes perquè ens 
hi va la vida, i perdre-la és l’únic 
dany irreparable.
Hem hagut de prescindir  d’un 
munt d’activitats i les hem de 
recuperar amb urgència, tant 
bon punt puguem controlar 
el perill que ens amenaça. En 
aquesta editorial no farem un 
anàlisi de les pèrdues econòmi-
ques, que per sort no és la nostra 
feina, ni tampoc analitzarem les 
dificultats que ha suportat cada 
un de nosaltres, només parlarem 
de cultura. 
La cultura és un símil de procés 
de cultiu, és un creixement i 
perfeccionament personal. És un 
conjunt de conductes i compor-
taments que es produeixen en 
una comunitat i que són trans-
mesos entre els seus individus. 
La cultura és l’única cosa en 
aquest món que ens dona una 
mica de claror, ara podem dir que 
ens hem quedat a la penombra. 
Sabem que l’Estat assumeix 
sovint un paper actiu en el des-
envolupament cultural de la 
ciutadania. I és aquí on voldríem 
qüestionar algunes decisions 
que han pres els que tenen la 
facultat d’establir les normes; si 
les terrasses dels bars i restau-
rants es poden omplir de clients, 
cosa que celebrem, no podríem, 
tenint les mateixes precaucions, 
fer concerts, xerrades, exposi-
cions...? Aquesta és la nostra 
gran preocupació, veiem  com el 
nostre al·licient intel·lectual està 
quedant, de tant abandonat, 
malmès..
Si tot lleure queda reduït a tro-
bar-nos per alimentar el cos, 
podem esdevenir una societat 
feble i manipulable només ens 
fa forts i independents la cultura.
Volem recuperar l’espai que 
em perdut, adaptant-nos a 
les normes que calguin. Volem 
tornar a l’escola del Grup d’Es-
tudis d’Esplugues.

Per un pla integral de protecció
de Can Cadena i Ca l’Esteve
per Grup d'Estudis d'Esplugues

La realitat és ben diferent 
dels bons propòsits que cons-
ten sobre el paper: de les dues 
masies i els diferents anne-
xos només es conservaria 
Ca l’Esteve, que el projecte 
aprovat defineix erròniament 
com Can Cadena. El docu-
ment aprovat també anomena 
erròniament Ca l’Esteve a la 
masia que en realitat és can 
Cadena.
La confusió del nom dels 
dos masos ja s’arrossega de 
fa temps, a l’Inventari del 
patrimoni històric, artístic 
i ambiental d’Esplugues de 
Llobregat (2007) elaborat 
per la diputació de Barce-
lona ja es fa constar aquest 
error quan es diu que en el 
Catàleg municipal de 1984  
"per error […] es denomina 
Can Cadena a la masia de Ca 

l’Esteve, a la qual també cor-
respon la fotografia de la fitxa 
50”. Així doncs, un primer 
error del dictamen aprovat 
inicialment és el nom dels 
béns que teòricament es 
volen protegir.
El llibre de Josep Florenza 

Paisatge agrícola i Ramader 
a Esplugues de Llobregat 
durant els segles XiX i XX 
ens dona dades d’aquests 
dos masos que tenen el seu 
origen al segle XVIII. Can 
Cadena tindrà conreus de 
vinya i arbres i al finals del 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en la seva sessió ordinària del 27 de juliol 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general Menotropolità 
en l’àmbit de les masies de Can Cadena i Ca l’Esteve. El Dictamen aprovat 
diu que l’objectiu és “respectar els criteris del Catàleg d’edificis Historico-
Artístics i conjunts Paisatgístics d’Esplugues de Llobregat, que pretén, per una 
banda, la conservació i valoració de l’estructura urbana del Conjunt de casetes 
entre mitgeres de la Barriada de Pi i Maragall, consolidant el front del carrer 
Sant Llorenç, i conservant-ne la tipologia edificatòria; i per altra banda, el de 
conservar, rehabilitar i posar en valor la Masia Can Cadena”.
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Ca l'Esteve.

Per un pla integral de protecció de Can Cadena i Ca l’esteve

segle XIX deixarà de tenir 
activitat agrícola. A Ca l’Es-
teve “tenien molí d’oli on tots 
els veïns de la contrada hi 
anaven a premsar les olives. 
Disposaven de vinya i cere-
als, així com d’algun camp 
d’oliveres”.
Al Catàleg d’Edificis His-
tòrico Artístics i Conjunts 
Paisatgístics d’Esplugues de 
Llobregat aprovat de l’any 
1985 en la fitxa 49 en relació 
a la barriada de Sant Llorenç 
s’afirma: “Conjunto muy 
degradado de viviendas en 
hilera que constituye el único 
resto de la Esplugues rural 
agrupada. Convendría pro-
ceder a la rehabilitación del 
mismo y establecer cortinas 
de arbolado que le aislaran 
de la influencia visual de 

las instalaciones comercia-
les adyacentes. A destacar 
los elementos complemen-
tarios (pozos, fuentes y 
jardincillos exentos)” [la 
negreta és nostra]. 
El mateix catàleg en la fitxa 
50 inclou Can Cadena i 
adjunta la foto següent que 
és en realitat de ca l’Esteve 
(en la foto  del costat en el 
seu estat actual) 
Ja hem vist en la part en 
negreta que el Catàleg des-
tacava el jardins exempts 
amb els corresponents pous i 
fonts (s’ometen les reixes que 
també tenien interès) que avui 
en dia no existeixen perquè 
el Pla Especial d’ordena-
ció del sector Sant Llorenç, 
comprès entre l’Avinguda 
Països Catalans i els carrers 

de Laureà Miró i II Cinturó 
de Ronda d’Esplugues de 
Llobregat de l’any 1992 va 
permetre la seva destrucció 
conservant-se únicament les 
cases en contra de les consi-
deracions dels redactors del 
catàleg.
Pel que fa a la resta, l’in-
ventari del 2007 ja no parla 
dels jardins que ja havien 
desaparegut però sí de les 
dues masies i de les cases. 
La proposta de BECIL de 
l’any 2015 que es va aprovar 
inicialment, però que  no es 
va aprovar definitivament, 
descriu correctament els 
dos masos i destaca dos dels 
annexos de ca l’Esteve, espe-
cialment el de ponent que és 
on els pagesos d’Esplugues 
anaven a fer l’oli.
La modificació del PGM 
que es va aprovar al juliol 
més que protegir el que fa és 
continuar la tasca destructiva 
que ja va començar la modifi-
cació del pla de Sant Llorenç 
l’any 1992. De fet de les 
dues masies, el tres annexos 
i l’era només es conservaria 
l’estructura de Ca l’Esteve ja 
que al seu interior es farien 
tres habitatges. 
El pla respon a la concepció 

que el patrimoni fa nosa ja 
que durant aquest anys s’ha 
permès sense fer cap actuació 
el deteriorament dels ele-
ments protegits i tenim tota la 
sensació que deixar deterio-
rar el patrimoni serveix d’ex-
cusa per després justificar el 
seu enderrocament. I en els 
millors dels casos s’accepta 
conservar les pedres però 
buides de tot el significat que 
van tenir quan Esplugues era 
un poble essencialment agrí-
cola i aquest masos jugaven 
un paper molt important en 
l’activitat econòmica d’un 
poble que en molt bona part 
vivia de l’agricultura.
Conservar el conjunt dels 
dos masos i edificis annexos 
i buscar-li un ús que serveixi 
per donar a conèixer a la 
població el passat agrícola 
d’Esplugues de Llobregat 
seria un pas en la direcció 
correcta: donar vida a uns 
edificis que no podran tor-
nant a tenir una activitat 
agrícola evidentment, però sí 
que poden ser uns espais on 
s’expliqui com era aquesta 
activitat i com vivien els 
nostres avantpassats no fa 
massa anys.

Can Cadena. Fotografia AMEL



AUTORES I AUTORS D'ESPLUGUES, per Miquel Casellas 

Ca n'Hospital.

L’any 1939 va venir a viure a Esplu-
gues a la masia senyorial i familiar 
coneguda com Ca n’Hospital i que 
també rebé els noms de Can Junca-
della o Can Fàbregas, i és una de les 
finques situades al carrer Sometents, 
una part de les terres de conreu s’han 
cedit a la ciutat i es pot visitar com a 
parc públic d’Esplugues.
Arrel de la mort en accident moto-
ciclista, del seu fill Ramon de Sent-
menat  Fábregas, a Reus el quatre 
de desembre del 1954, es va bolcar 
a expressar els seu sentiment inte-
rior escrivint dos llibres de poesies 
i dues novel·les que no va acabar de 

publicar, ja que ella mateixa havia 
explicat que li costava molt decidir-se 
a acabar-les.
Els dos llibres de poesies, escrits en 
castellà, porten per nom “En tu silen-
cio”, publicada l’any 1962 , i l’altra 
“Lejano Azul” publicada l’any 1965. 
La primera prologada per José Maria 
Pemán i la segona per Guillermo 
Díaz Plaja, ambdós, escriptors de 
reconeguda solvència, vida literària 
i gramatical. Segons expliquen, els 
llibres d’Eulália Fábregas són llibres 
poètics autèntics, ja que el sentiment 
que els inspira és gran i sincer.
També aquest sentiment dolorós l’ini-

cià en l’escultura, i el 1964 va exposar 
a la Sala Parés de Barcelona. A partir 
d’aquí la seva obra es multiplicà, i a 
Esplugues en tenim una bona mostra 
de la seva obra, al panteó familiar, a 
la parròquia de Santa Magdalena, amb 
el Crist Jacent i a molts dels parcs i 
jardins de la nostra ciutat, moltes de 
les seves obres són representatives 
del nu femení.
La ciutat d’Esplugues la reconegué 
i homenatjà, concedint-li l’any 1964 
una placa, l’any 1978 una safata 
honorífica i l’any 1983 la medalla 
d’Or de la Ciutat.

Eulàlia Fàbregas Jacas
de Sentmenat

Eulàlia Fàbregas Jacas, va néixer a Barcelona l’any 1906 i morí a Esplu-
gues el 27 de desembre del 1992. L’any 1924, es va casar amb Ramon 
de Sentmenat i de Mercader, actor i membre de la noblesa catalana.

Cuando te fuiste
Cuando te fuiste, se ciñó mi frente
una rama de zarza entretejida;
es tan profunda y cruel su herida
que dañará mi sien eternamente.
Padezco y lloro, que vivir sin verte
me torna día y noche pesadilla;
de noche sueño tu mirar que brilla
y despierto soñando con tu muerte.
Haz, Señor, que en mi mano ya, la rosa
no deje de inspirarme poesia;
que el ruiseñor me envuelva en dulces lazos.
Cuando veo una inquieta mariposa
en estas hores de melancolia,
quisiera verle niño y en mis brazos.
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ACTIVITATS DEL GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

AGENDA

AGENDA  desembre 2020 - gener 2021

Com tots sabem els actes que puguin suposar un risc de contagis de la COVID-19 no estan 
permesos, per aquesta raó la junta del GEE ha decidit anul·lar les activitats programades per 
aquest any 2020.
Només mantenim la xerrada del dijous 3 de desembre amb l'esperança de que la situació hagi 
millorat, en cas contrari també l'anul·larem.

Pel 2021 programem l'Assemblea General Ordinària, preveiem fer-la el dijous 28 de gener. Serà 
molt important la vostra assistència com sempre, aquesta vegada haurem de parlar temes 
importants pel GEE i pels socis.

Com és habitual us mantindrem informats en tot moment.

El grup d’Estudis d’Esplugues 
ens hem plantejat unes activitats 
compatibles amb el semiconfina-
ment que estem vivint, són cinc 
itineraris urbans per Esplugues que 
ha preparat el Miquel Casellas. Per 
Nadal els editarem i els regalarem a 
totes les persones associades per 
compensar la manca d’activitats 
d’aquest any com a conseqüència 

de l’emergència sanitària. També, 
com totes les nostres publicacions, 
es podran adquirir per totes les 
persones interessades.
En un primer moment els podreu 
fer amb amics i família, respec-
tant això sí totes les normes de 
seguretat i quan sigui segur els 
farem en grup amb les explicaci-
ons del Miquel. Són cinc itineraris 

que surten tots cinc del Casal de 
Cultura Robert Brillas. El primer 
és pels Barris Centre, Can Clota, 
Can Vidalet, La Plana, Montesa. 
El segon pels Barris Centre i El 
Gall. El tercer pels Barris Centre, 
La Mallola, La Miranda. El quart 
pel Casc Antic i el Barri Centre. I 
el cinquè pel Centre i Finestrelles.

Itineraris urbans per Esplugues de Llobregat

El castell dels Tres Dragons o la Torre del senyor Domingo.Carrer Alexandre Galí del Barri Centre.


