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Ara que estem vivint un segle XXI 
pletòric en el camp tecnològic com, per 
exemple, en el camp de la comunicació, 

on considerem com la cosa més normal els 
telèfons mòbils, els ordenadors, un bon nombre 
de canals televisius, etc. També podem esmentar 
els avions supersònics, diverses formes d’energia, 
com l’atòmica, l’eòlica, la química, etc.. Ara que 
ens resulten possibles realitzar desplaçaments i 
recòrrer grans distàncies en poques hores, el que 
abans costava dies o setmanes, en pot resultar un 
bon exercici contemplar què feien els ciutadans 
només 100 anys abans.

És per aquesta raó que exposem en aquesta 
publicació del Pou del Vernís, de quina forma 
satisfeien els ciutadans d’Esplugues la seva 
"contribució industrial" a principis del segle 
passat, concretament el 1905, el qual ens pot fer 
veure que l’home va avançant decididament en el 

Editorial

Aquest any 2005 l’encetem 
amb dues  propostes 
de  l ’Ajuntament  de 

la vila, relatives a propostes 
urbanístiques que afecten a la 
plaça Sta. Magdalena i al Centre 
Històric d’Esplugues. De fet, és 
un sol projecte que contempla dues 
perspectives.

És evident que el Grup d’Estudis 
d’Esplugues es definirà respecte 
determinats aspectes d’aquests 
projectes, abans del 1 de març 
proper, car com a entitat cultural 
del poble hi tenim certes coses a 
dir. El nostre accent incidirà allí 
on hi hagin interessos culturals 
o patrimonials en joc que cal 
defensar. I ho farem obertament 
i amb el degut respecte envers el 
Govern municipal com fóra de 
desitjar a la recíproca.

El proppassat 16 de febrer vam 
haver d’assenyalar per escrit 
adreçat als nostres socis, que el 
nostre Grup d’Estudis no avalava 
els esmentats plans urbanístics, 
perquè hi havia un interés real per 
part de l’Ajuntament en involucrar-
nos en un judici favorable a 
aquests i això significava que el 
veïnat s’extranyava de la nostra 
actitud. Ha de restar clar que 
l’opinió del Grup d’Estudis 
arribarà a l’Ajuntament per la 
via reglamentària, amb el qual hi 
podem coincidir, eventualment, 
en moltes coses. Però respecte 
l’acceptació o no dels projectes 
urbanístics esmentats, és la pròpia 
ciutadania la que s’ha de definir 
en un sentit o altre i exercir les 
corresponents accions legals, 
car nosaltres entenem força bé 
les reaccions del nostre veïnat 
davant de projectes de tanta 
envergadura.

Creiem, però, que tot just acaba 
d’arrencar el tema i que en seguirem 
parlant detalladament en un futur 
sobre l’execució d’aquest. Atès 
que ambdós projectes es troben 
en una mera fase d’exposició 
pública, ens limitarem, doncs, a 
comunicar a l’Ajuntament allò que 
considerem que cal respectar.

seu itinerari de millorament progressiu, encara que 
això que avui exposarem molts ho contemplaran 
com una relíquia del passat. Potser serà l’actitud 
dels ciutadans del segle XXII, quan contemplin 
també què feien els ciutadans de l’any 2005.

Aquesta "Contribució industrial" s’expressava 
l’any 1905 com a "Matrícula" a satisfer a l’erari 
municipal cada trimestre. Aquesta Matrícula, 
doncs, nodria les arques del districte municipal 
d’Esplugues, provincia de Barcelona, amb un 
total de 1061 habitants censats. Aquesta Matrícula 
es derivava de l’article 65 del Reglament del 18 
de maig de 1896 i permetia recaptar fons per 
l’erari municipal, talment com s’expressa en la 
corresponent documentació existent a l’Arxiu 
Històric de la vila, acuradament rubricada per 
l’alcalde sr. Isidre Martí i pel secretari sr. Joaquín 
Castillo, en senyal de conformitat d’ambdós 
respecte l’import i classificació consignats.

Anem a veure en que consistia aquesta Matrícula: 
1. En primer lloc, no hi figura la pagesia. La Matrícula venia a ser com l’I.A.E. actual (Impost d’activitats 

industrials).
2. El total d’inscrits la relació de 1905 és de 34 persones i, com en els temps actuals, es contemplen 

quotes i recàrrecs, que fan ascendir el total del recapte anyal a pessetes 1.186,-- repartides 
trimestralment. En l’any 1905 era una quantitat respectable.

3. D’aquests 34 contribuents, 11 corresponen a la tarifa I, 4 a la tarifa II, 2 a la tarifa III i 17 a la tarifa 
IV.

4. A més a més de quotes i recàrrecs, s’esmenten també altres formes de recaptació d’impostos:
• Respecte les quotes citades, hi havia una part gran per al Tresor, una altra addicional d’un 16 

% pel Tresor també i una altra d’un 16% per l’Ajuntament de la vila.
• Increment d’un 6% per a despeses de formació de "Matrícula", cobrament, etc.
• 20% d’un recàrrec transitori respecte les quotes del Tresor.



(Ve de la pàgina anterior)

5. Com avui, hi havia un escalat de contribuents que s’iniciava amb els qui pagaven de 10 – 20 pessetes i acabava amb els econòmicament 
forts, que pagaven de 100-200 pessetes. Per si de cas, s’establia la possibilitat que algú pagués molt més, fins arribar a les 5.600 
pessetes i més encara. En aquest sentit, la filosofia impositiva manté la seva vitalitat avui dia.

6. El criteri per a considerar un ciutadà com a contribuent, era el d’exercir una activitat professional o industrial (art, ofici, etc.).
7. En la Matrícula es feien constar les següents dades:

• Número d’ordre del contribuent
• De quina Tarifa era mereixedor (I,II,III o bé IV)
• Epígraf i Apartat d’epígraf, com a citació específica del contribuent
• Nom, cognom, activitat, carrer i número de carrer
• Totes les quotes i recàrrecs que calia pagar per trimestres i el Total anual.

8. Per activitats, trobem la següent descripció que transcrivim del castellà:
I. Tarifa

2 Tiendas de vinos y aguardiente (ctra.Reial i c. Església)
3 Tiendas de Abaceros (Queviures) (C. Església)
1 Bodegón (C. Església)
3 Tablajeros (fusters d’entaulats) (C. Església)
2 Tiendas de grano y semillas (C.Església)

II. Tarifa
1 Tratante en carnes (C. Església)
2 Billar (C. Església)
1 Tartanas para viajeros (C. Església)

III. Tarifa
1 Azulejos (C. Església)
1 Horno de ladrillos (C. Església)

IV. Tarifa
2 Comadronas (C. Esglesia i Raval)
1 Farmacéutico (Carretera Reial)
1 Bastero (Carretera Reial)
1 Alpargatero (Carretera Reial)
2 Barberos (Carretera Reial)
2 Carpinteros (Carretera Reial)
2 Constructores de carros (Carretera Reial)
1 Herrero (Carretera Reial)
2 Hornos de pan con venta (2 a la Carretera Reial i un al c. Església)
1 Sastre (C. Església)
1 Sillero (Carretera Reial)

Per acabar, la "Matrícula" era examinada per una instància superior 
i es donava o no la conformitat, "bajo la responsabilidad del Alcalde 
y el Secretario que la subscriben". Acompanyava el document 
el segell de l’Ajuntament, la inscripció del qual era:"Alcalde 
constitucional de Esplugues", amb la tradicional mà estesa al mig. 
Com es veu, això de la "constitució" sempre ha estat un tema 
important en el nostre país

No cal dir que aquests conceptes poden fer somriure als lectors, 
però estem ubicats en l’any 1905 i potser ens resulta prou difícil 
traslladar-nos mentalment un segle enrere. La pregunta és: Com ens 
jutjaran els ciutadans de l’any 2105?. Tan se val. L’important és 
que les contribucions d’aquest segle XXI siguin el més assenyades 
possible.

Joan M. Puiggròs i Modolell – Llicenciat en Filosofia

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



Civisme
En el marc de la nostra col·laboració amb la proposta de civisme 
que ha elaborat l’Equip de Govern municipal, manifestem la nostra 
solidaritat amb un seguit de quatre articles, que aniran apareixent 
en el "Pou del Vernís" durant aquest any 2005.
Els temes que tractarem, en format breu, seran:

• Concepte de civisme
• Subjectes de civisme
• Per a què serveix el civisme
• El civisme com a peça clau en el desenvolupament integral 

del nostre país

I. Concepte de civisme
Essencialment, és aquella actitud del ciutadà, respectuosa amb 
els interessos i les institucions d’un país i tot allò que dignifica la 
relació amb els altres ciutadans.
El nucli del civisme cal cercar-lo en la coherència de les actituds 
ètiques que expressa l’individu el qual, en l’àmbit plural de la 
ciutadania compartida i interdependent, inclou també els altres 
ciutadans. El civisme té, doncs, una lectura personal i una altra de 
comunitària.
a) Lectura personal

És l’adequació del ciutadà a una escala de valors que són 
d’abast universal com, per exemple, obediència a les normes de 
convivència, assumir els condicionaments de la vida en comú, 
obrir-se i ser receptius a d’altres punts de de vista, etc.

b) Lectura comunitària
És el convenciment ciutadà que la societat la hi formem tots, 
que hi ha una necessitat elemental de reciprocitat, que ens hem 
de tolerar i respectar mútuament i realitzar col·lectivament allò 
que convé per la comunitat.

A més a més, el que ha de restar clar és la voluntat real del ciutadà 
en acomplir les normes que l’afecten individualment i les que tenen 
una expressió col·lectiva. No es tracta només de conèixer-les sinó 
de dur-les a efecte, amb el convenciment i satisfacció que allò que 
hom fa és el que un ciutadà ha de fer en clau ètica.
El concepte de civisme va molt més enllà, però aquestes són les 
premisses més essencials. Hom ha d’acceptar unes regles de joc pel 
bé de la comunitat i ésser responsable de que allò que hom fa té molt 
a veure amb el benestar i la felicitat dels altres homes i dones.
El civisme és, doncs, un capteniment i respecte a les normes vigents 
pel benestar de tots. És una proposta imperativa que hauria de neixer 
ja en el fons del cor de tota persona.

JMPM

Els nostres carrers
AMISTAT, c. de l’ - Lligam afectuós entre dues persones. 
Aquest carrer es troba al nord del barri de Finestrelles i va des de 
l’avinguda dels Traginers fins al carrer de la Ginesta, ja dins del 
parc de Collserola.

ANDREU AMAT PARERA, c. d’ - (Martorell 1862 - Esplugues 
1931) Músic autodidacta, s’el coneixia amb el motiu de "El Flautes" 
per la seva gran afició a la música. Fou el fundador i principal 
impulsor de la Coral La Paloma, avui La Coloma, la va dirigir des 
dels divuit anys y durant quaranta-tres. Se li va concedir la Medalla 
d’or de la Federació de Cors d’en Clavé.
"La inquietut cultural i l’amor a l’entitat i al poble que sentia 
l’Andreu Amat, el portà a publicar un butlletí anual amb el nom 
de "la Paloma" que és la primera publicació periòdica que trobem 
al nostre poble" (són paraules del nostre cronista Pasqual Juan en 
el seu llibre Tornant a Mirar.
Aquest carrer que porta el nom d’Andreu Amat, és el carrer 
paral·lel a l’autopista, camí del cementiri parroquial, on es troba 
l’edifici nou de l’escola Isidre Martí, construida al mateix lloc on 
estava situat el primer Grup Escolar Municipal que hi hagué a 
Esplugues inaugurat el dia 10 de desembre de 1910 i enderrocat 
la primavera de 1982.

ANGEL GUIMERÀ JORGE, c d’ – (Sta. Cruz de Tenerife 1845 
– Barcelona 1924)
Dramaturg i poeta català. Escriví obres clàssiques de teatre: Mar 
i cel, Maria Rosa, Terra Baixa, La filla del mar, La festa del blat 
entre d’altres. L’obra de Guimerà ha estat traduïda a molts idiomes, 
s’ha musicat per fer-ne òperes i ha estat objecte de filmacions tant 
a Europa com a Amèrica.
El carrer és una de les vies antigues que portaven a Sant Joan Despí, 
pel torrent de la Fontsanta, i transcorre des de la carretera de 
Laureà Miró, tram de zona peatonal fins al carrer de Sant Francesc 
Xavier, parc del pou d’en Fèlix i fins al cementiri municipal. Avui és 
una de les artèries comercials més importants d’Esplugues, i també 
és el carrer de les entitats culturals i socials, l’Avenç, el Casal de 
Cultura Robert Brillas, la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues i 
en el seu tram final es troba l’escola Lola Anglada.

Roser Camps
Fonts de documentació:
- "Esplugues de Llobregat, Monografía històrica" de Mossèn 

Esteve Carbonell.
- "Tornant a mirar" de Pasqual Juan i Lloret

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

TROBADES MENSUALS 
AMB LA GENT GRAN 
DEL NOSTRE POBLE

Et convidem a passar una agradable vetllada tot 
escoltant les vivències, anècdotes i els records de 
la gent que ha escrit la història del nostre poble.

NOU NÚM. DE FAX NOU e-mail: 
93 473 29 87 grupestudisesplugues@hotmail.com

Telèfon: Seu: 

93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas 
 Àngel Guimerà, 38 
 08950 Esplugues de Llobregat

Dimecres de 18,30 a 20,00 h



Flora de Sant Pere Màrtir
L'OM Ulmus minor Fam. Ulmàcies

Aquest cop començo per descriure-us un om establert a la 
part baixa de St. Pere Màrtir, dins la zona d’influència de 
l’autopista.

És un arbre silvestre amb el tronc tripartit des d’arran de la soca a 
tocar de terra. Quan li han caigut les fulles, les branques més altes 
estan per sobre els 12 metres i tot ell es desplega formant un cercle 
d’uns 18 metres de diàmetre amb branquillons extrems penjants 
gairebé fins tocar a terra.
Quan es carrega de fulles, amb el pes perd una mica d’alçada i el 
diàmetre ben just si arriba als 17 metres. Sigui com sigui a sota hi 
cabria un autobús articulat.
Els tres troncs principals, tenen l’escorça clivellada i a l’hivern s’hi 
veu alguna branca esqueixada o trencada que no ha arribat a caure. 
A l’estar en terra de ningú i mig amagat, és un niu de deixalles, 
runa i esbarzers que s’hi enfilen branques amunt.
Si es cuidés una mica i es dignifiqués el lloc, podria ser punt de 
trobada d’un magnífic petit paratge natural.
L’om és un arbre de fulla caduca que floreix a finals d’hivern abans 
que li surtin les fulles. Les flors són menudes, de color verd clar, 
gens vistoses, la pol·linització és afavorida i portada per l’aireig. 
El fruit és una grana petitona, rogenca, gairebé al mig d’una ala 
rodona, blanca, membranosa, translúcida d’uns 12 mm.
La principal característica de l’om és l’asimetria de les fulles. Són 
fulles alternes, peciolades, amb la base de cada fulla de manera 
que una meitat és més desenvolupada que l’altra; situades damunt 
un branquilló la part més desenvolupada de cada una de les fulles 
sempre és la que està més a prop de la punta del branquilló.
Les vores són amb dents orientades cap a la punta de la fulla, el 
limbe és de color verd fosc brillant per l’anvers i no tant pel revers 
i els nervis secundaris alterns i paral·lels també inclinats cap a la 
punta de la fulla.
Els oms poden viure de 400 a 500 anys.

Andreu Ferret Pagès

Sabíes que...? L’any 1765 es va inaugurar la nova carretera, de Madrid a França per la Junquera, al seu 
pas per Esplugues, i el primer edifici que s’hi alçà va ser a l’any 1766, el Nou Hostal de Picalqués, que avui és 
la seu de l’Ajuntament, a la plaça de Santa Magdalena. Abans, aquest Hostal des de l’any 1387 estava situat al 
Raval, l’antiga via principal del poble.

Sabíes que.....? El primer establiment de venda que trobem en la vida comercial d’Esplugues és una car-
nisseria oberta l’any 1387 en que el batlle general de Catalunya en concedí el permís a Francesc Terré, propietari 
de la torre de Picalqués, “per qual privilegi privatiu devia pagar quiscun any un parell de gallines”.

Sabíes que....? en el cim de Sant Pere Màrtir encara podem veure les plataformes que van servir de base 
a l’armament antiaeri de la darrera guerra civil, en la defensa de Barcelona. Però el cim de Sant Pere Màrtir 
ha esdevingut testimoni d’altres episodis bèlics sobretot durant la guerra napoleònica. Extraiem unes notes del 
Dietari de la Historia de Vallvidrera, del rector mossèn Llorenç Sallent referents a la guerra del francès: Els 
francesos, diu, per veure de lluny els sometents i micalets que continuament els hostilitzaven, el dia 10 de juny 
del 1808, varen apoderar-se de la muntanya i capella de Sant Pere Màrtir. El guerriller Josep Manso, al principi 
de la seva gloriosa lluita, el 12 del mateix juny, els sorprengué, fent-los 25 presoners.

 

Sabíes que.....?
Roser Camps
Documentació: “Esplugues de Llobregat, Monografia Històrica” 
de Mossèn Esteve Carbonell i “Tornant a mirar” de Pasqual 
Juan i Lloret


