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Editorial
Mentre preparàvem, en tornar 
de les vacances, les activitats 
que ens queden per fer fins 
acabar l’any, hem considerat 
que seria un bon moment per 
tornar a parlar de la impor·
tància de les entitats. Són la 
xarxa que sosté la identitat 
dels pobles i de les persones.
Tothom que hi treballa ho 
fa de forma voluntària, tots 
sabem que ésser voluntari: 
esforç, sacrifici, altruisme, 
passió, emoció, anonimat 
i convenciment de fer una 
feina molt necessària.
Les entitats treballen, il·
lusionen, porten la festa al 
carrer, conserven el patrimoni 
i promouen la cultura, amb un 
mèrit afegit, que complauen a 
tots els ciutadans. Fan mans 
i mànigues per gestionar els 
recursos  econòmics per no 
decebre a ningú.
Estan per damunt de les pas·
sions polítiques que avui ens 
commouen a tots, abracen a 
totes les cultures i races. No 
és estrany veure com com·
panys d’entitat que, molt pro·
bablement no podrien com·
partir cap àrea més de la seva 
vida, aquí conviuen sense cap 
entrebanc.
Des del Grup d’Estudis d’Es·
plugues estem convençuts 
que passi el que passi, les 
entitats hi seran per donar el 
testimoni d’un poble que ha 
sobreviscut a grans adversi·
tats.

La desfeta militar de 
l’11 de setembre de 
1714 no significà per 

a la ciutat de Barcelona, úni·
cament, la pèrdua del règim 
constitucional català com a 
conseqüència del Decret de 
Nova Planta de 1716, sinó 
que també propicià l’en·
derrocament de gairebé una 
cinquena part de la ciutat. 
I no una part qualsevol: un 
dels barris més actius de la 
ciutat, ple de botigues, tallers i magatzems; 
com eren els carrers que hi havia a tocar de 
la plaça del Born (coneguda també com la 
Vilanova de Mar). 
Quan els exèrcits borbònics entraren a la 
ciutat, després d’un setge de 14 mesos, la 
repressió no trigà a veure’s. En poc més de sis 
dies, les noves autoritats suprimiren el Con·
sell de Cent de Barcelona (15 de setembre) i 
la Generalitat de Catalunya (16 de setembre) 
a partir d’un decret d’abolició publicat pel 
intendent del rei Felip V, José Patiño Rosales. 
A banda d’aquests dos òrgans de govern, la 
resta d’institucions d’autogovern catalanes 
també quedaren abolides. 
Tot i aquestes mesures repressives, els 
barcelonins, un cop acabada la guerra, van 
intentar normalitzar la seva vida i aquells 
els quals la seva vivenda havia sofert danys 
estructurals (com a conseqüència dels bom·

bardejos) començaren la reconstrucció. Hem 
de recordar que els ciutadans de Barcelona 
de principis del segle XVIII estaven molt 
ben acostumats a tornar a reconstruir les 
seves vivendes, ja que des del 1697 la ciutat 
havia patit un mínim de cinc setges. El que 
no podien imaginar era el projecte que les 
noves autoritats borbòniques tenien en ment. 
A partir de 1715, l’enginyer militar d’origen 
flamenc, Joris Prosper Van Verboom, ideà un 
projecte per construir una ciutadella militar 
“para enteramente sujetar aquellos perversos 
humanos”. Per portar a terme el seu projecte, 
calia enderrocar prop de mil cases del barri 
de la plaça del Born. Es necessitava un espai 
força gran i ample que donés cabuda a una 
fortalesa militar i a una esplanada erma al 
seu voltant que actués com a perímetre de 
seguretat. Les noves autoritats havien plan·
tejat una fortalesa no per defensar la ciutat 

Born Centre Cultural
Cristian Domínguez Bolaños

Fax: 
93 473 29 87

Telèfon: 
93 371 33 50

adreça electrònica: 
gestudisesplugues@gmail.com
Nova pàgina web: 
http://grupestudis.entitats.esplugues.cat
Seu: 
Casal de Cultura Robert Brillas 
Àngel Guimerà, 38 - 08950 Esplugues de Llobregat

DIMARTS de 19 a 21 h

ATENCIÓ 

A LA NOVA 

PÀGINA WEB



Si voleu fer-vos socis/sòcies empleneu aquesta butlleta o una fotocòpia i envieu-la al Grup d’Estudis d’Esplugues.

En/Na       Telèfon  

Adreça  

Població  

CP   correu/e  

Estic interessat/da                                     Fer-me soci/a                    Rebre informació activitats

  Coŀlaborar com  

Quota soci/a: 25 euros l’any  adjunt taló   compte corrent 

      signatura

sinó per vigilar·la. Un projecte el qual 
no era nou pels enginyers castellans, 
doncs des de la guerra dels Segadors 
les autoritats del regne de Castella ja ho 
havien plantejat però per motius geopo·
lítics i/o econòmics no ho havien pogut 
realitzar. En un principi, els barcelonins 
no s’ho van acabar de creure del tot, no 
podien imaginar que veritablement es 
volgués enderrocar una cinquena part 
de la ciutat. Però, l’enderrocament del 
convent de Santa Clara els va fer veure 
la crua realitat i més quan havien de 
ser ells mateixos els que demolissin les 
seves pròpies cases. I així va ser com els 
murs i carrers d’un dels barris més vius 
i importants de Barcelona van quedar 
muts sota l’esplanada i la Ciutadella.
Com no podia ser d’una altra manera, la 
Ciutadella va ser una fortalesa bastant 
odiada pels barcelonins, sobretot pel 
seu significat repressiu, i ja a l’any 1794 
l’Ajuntament de Barcelona va demanar 
al rei Carles IV que permetés la seva 
demolició, però aquest ho descartà i 
igualment passà amb les peticions que 
van haver·hi als anys 1840, 1845 i 1862. 
No fou fins l’any 1869 que les corts sor·
tides de la revolució de 1868 aprovaren 
una llei que transferia la propietat de la 
Ciutadella a l’Ajuntament de Barcelona 
que no trigaria massa temps en ender·
rocar·la i començar a urbanitzar la zona 
amb nous edificis i jardins. Un d’aquests 
nous edificis fou l’antic Mercat del 
Born, projectat l’any 1873 i construït 
entre 1874 i 1876 pel mestre d’obres 
Josep Fontserè i Mestre. El mercat fou 
un dels primers i més importants edifi·
cis de ferro a Barcelona i serví com a 
mercat central d’aliments de la ciutat 

fins l’any 1971, moment de l’obertura 
de Mercabarna.
 Al febrer de 2002, quan l’Ajun·
tament de Barcelona feia obres a l’antic 
mercat per instal·lar·hi la nova Bibli·
oteca Provincial, es van descobrir les 
restes de l’antiga ciutat moderna de 
principis del segle XVIII i això generà 
un gran debat, no exempt de polèmica, 
entre els partidaris de salvaguardar el 
jaciment arqueològic o continuar amb 
les obres. Finalment, tant la Generalitat 
de Catalunya com el govern municipal, 
assessorats per historiadors, arqueòlegs 
i arquitectes, decidiren conservar les 
restes i  a partir del 2003 s’enllestí un 
projecte per transformar el jaciment 
arqueològic i l’antic mercat del Born en 
un nou espai museístic i cultural.
Així doncs, després de nombroses inves·
tigacions, tant des de l’àmbit arqueo·
lògic com des de l’àmbit documental 
i notarial, arribem a l’any 2013, l’any 
de la inauguració del BORN CENTRE 
CULTURAL. 
Un espai que ens traslladarà a la Barce·
lona de 1700; que ens permetrà passejar 
pels carrers on vivien els adroguers 

Duran o els ambaixadors holandesos 
de Jager o que inclús ens ensenyarà 
les zones per on el general Villarroel 
féu l’última càrrega contra les tropes 
borbòniques com a última defensa de 
Barcelona. Així doncs, l’espai arqueòlo·
gic permet veure tres àmbits diferenciats 
de la vida barcelonina: el barri dels 
pescadors, una àrea més industrial  que 
s’articulava entorn l’antic rec Comtal i 
l’àrea comercial al voltant del Bornet. 
Juntament amb el jaciment arqueològic, 
el nou centre també disposarà d’altres 
equipaments culturals i d’oci: una expo·
sició permanent Barcelona 1700. De 
les pedres a les persones; una exposició 
temporal Fins aconseguir·ho! El setge 
de 1714; una sala multi funcional; una 
biblioteca i un espai gastronòmic. 
La peculiaritat de l’espai recau en el fet 
que el Born Centre Cultural esdevé un 
carrer més dins de la ciutat de Barcelona 
i tothom qui vulgui podrà passejar lliu·
rement per les passarel•les habilitades 
al voltant de les restes arqueològiques i 
només seran de pagament la visita a les 
exposicions i les activitats contractades. 
A banda de la visita als diferents espais 
s’hi desenvoluparan activitats educati·
ves, tallers i visites guiades per escoles, 
famílies i públic general. En definitiva, 
un espai cultural obert per a tota la 
ciutadania.  
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NECESSITEM NOUS SOCIS que ens ajudin en la nostra tasca cultural i de 
servei a la vila d'Esplugues.
Podeu demanar informació a l'adreça d'aquesta publicació, o bé consultar la 
pàgina Web que també s'indica, o adreçar-vos a la Sra. Mercè Malaret (tel. 93 371 
28 82) o bé a la Sra. Rosa Abós (tel. 609 34 79 90).
Tanmateix, estem a la vostra disposició si voleu una informació directa, els dimarts 
de 19-21 h. al local del Casal de Cultura Robert Brillas d'Esplugues. Us hi esperem!

Moltes il·lusions i més d'una llàgrima 
caigueren el juny de 1994, quan l'escola 
Conxita Udina tancà definitivament les 
seves portes. Durant molts anys, nens 
i nenes dels barris de la Plana, el Gall 
i Centre acudiren a les seves aules per  
ser educats. Ara, un altre equipament, 
la biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, 
molt valorat per la població espluguina, 
ocupa el lloc on estava l'escola Conxita 
Udina. El Grup d'Estudis d'Esplugues, 
vetllant per la conservació del patri·
moni cultural del poble, volia exigir la 
recuperació d'un nom ·el de Conxita 
Udina· que havia desaparegut amb la 
demolició de l'escola. Ja fa uns quants 
mesos, s'havia aconseguit  de l'Ajun·
tament ·després de dos números d'El 
Pou del Vernís i una demanda al Ple 
municipal· la tornada del nom d'una 
altra dona, mestra també, i cunyada de 
Conxita Udina, Vicenta Vives. Aquesta 
vegada, la Corporació es va avançar 
donant el nom de Conxita Udina a la 
pista coberta annexa a la biblioteca, al 
parc del Pou de'n Fèlix. Enhorabona 
per la rehabilitació d'uns noms que 
pertanyen a tots els ciutadans!

Qui era Conxita Udina? 
Conxita Udina Cortiles provenia de  

família aragonesa. Va néixer a Barce·
lona el 1887 i estava casada amb Anto·

nio Orduña, comerciant de professió. 
Vivien al carrer de l’Església des del 
1925 amb dos fills, Antonio i Concep·
ció, i la mare de la Conxita, Martina. 
Poc després, la seva cunyada, Matilde 
Orduña, va obtenir la plaça de mestra 
de l’escola de nenes d’Esplugues i jun·
tament amb les altres germanes ·Caro·
lina, Àngela, Josefa i Manuela· es va 
instal•lar al pis dels mestres de l’edifici 
de les escoles. Així, entre la Conxita 
Udina i la Matilde Orduña aconseguiren 
reunir aquí tota la família. 

 Per aquells temps, el treball de 
moltes mares a fora de casa, no les 
permetia tenir cura dels fills. La solució 
per a moltes famílies era matricular ·si 
podien· els nens a l'escola primària, 
encara que no tinguessin l'edat regla·
mentària. L'any 1924 s'inaugurà el par·
vulari municipal a l'edifici de les esco·
les. Llavors, era alcalde Josep Martí, 
fill de l'Isidre Martí, el gran impulsor 
de l'educació a Esplugues. Dos anys 
més tard, el 1926, Conxita Udina fou 
anomenada mestra del parvulari.  Era 
una professional titulada i venia amb 
el prestigi d'haver exercit a Barcelona. 
A més, comptava amb l'assessorament 
del gran mestre Joaquim Rosal i de la 
proximitat de Matilde Orduña. Va estar 
10 anys treballant com a mestra del par·
vulari. En el record de molts ciutadans, 

perdurà la memòria del bon tracte i de 
la capacitat pedagògica de la parvulista. 
D'aquesta forma, el parvulari municipal 
d'Esplugues anà associat al nom de 
Conxita Udina. 

“Arribaren, però, temps de guerra”, 
citant una coneguda havanera. Ningú 
sap què va passar de cert l'any 1936 
a casa dels Udina. No va ser només 
el país qui va patir la desfeta del cop 
militar. La Conxita i el seu marit no ho 
pogueren suportar. Al Cens de 1936 hi 
consta: Han mort per malaltia, Con·
cepció Udina Cortiles i el seu marit”. 
Ella tenia 49 anys. Les seves despulles 
reposen al cementiri d'Esplugues.

 

L'escola Conxita Udina
Quan a mitjans anys 70 del segle 

passat, encara sota la dictadura fran·
quista, el creixement demogràfic d'Es·
plugues obligà a crear noves escoles 
públiques, l'alcalde Josep Català va 
tenir la bona iniciativa de rescatar de 
l'oblit noms de mestres ·la majoria 
dones· que havien dedicat a l'educació 
dels infants el millor d'ells mateixos. 
És el cas de Vicenta Vives, Matilde 
Orduña, Conxita Udina i Gras Soler. 

L'escola Conxita Udina es va estre·
nar el curs 1978·79. Només 16 anys 

Conxita Udina torna a Esplugues!
Josep Lluís Barrasa



més tard, hagué de plegar. En el seu 
tancament ·l'any 1994·  per manca 
d'alumnat, influïren diversos factors: la 
baixada de la natalitat, d'una banda, i, 
de l'altra, la construcció del nou edifici 
de l’escola Lola Anglada, la incorpora·
ció d’aquest centre a la xarxa pública 
i el prestigi del seu tarannà pedagògic 
entre les famílies dels barris propers. 
Tanmateix, tant l'última directora de 
l'escola ·Mercè Mundo· com el profes·
sorat que hi exercia ·vaig poder parlar 
amb Anna Méndez, Margarita Pelegrín 
i Julita Gutiérrez· com la majoria de 
l'alumnat que s'educà en les seves aules, 
conserven la grata remembrança de la  

feina ben feta durant aquests anys. Les 
mestres, en concret, no troben explica·
ció a la decisió que fos aquesta escola 
una de les afectades per la manca de 
matrícula. Recorden que el grup de 
mestres amb plaça definitiva a l’escola, 
que va arribar un curs després de la 
inauguració, va constituir un equip il·
lusionat, emprenedor i pedagògicament 
compromès.

Un cop tancada l'escola, no es va 
poder salvar res de l'antic edifici. 
Sembla ser que la construcció era força 
precària a causa d’uns fonaments poc 
consistents. Durant dos anys, varen 
estar ubicats l'Equip d'Assessorament 

Psicopedagògic i altres serveis educa·
tius de la Generalitat. Avui, al solar que 
ocupà l’escola Conxita Udina funciona 
la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
la qual ofereix a la població una de les 
millors prestacions culturals. És com si 
s'hagués volgut donar continuïtat a la 
tasca educadora de la mestra Conxita 
Udina. 

      
Per més informació, podeu consultar: 

BARRASA, Josep Lluís i CALERO, 
Rosario. Esplugues i l'ensenyament 
(segles XIX i XX). 2007. Ajuntament 
d'Esplugues. 

Conxita Udina
(foto gentilesa 
d'en Josep Udina)

Escola Conxita Udina

Placa de l'actual 
Pista Coberta

Propera sortida a Cervera, el dissabte 9 de novembre
Ens plau anunciar·vos que estem organitzant una interessant visita a la ciutat de Cervera per aquest dis·
sabte de novembre.
En breu dies rebreu la nostra proposta i esperem ens acompanyeu en aquesta interessant visita guiada.
El nostre propòsit és visitar la Universitat i l’Església de Santa Maria. Però, també tindrem ocasió de 
veure el Carrer Major, la Plaça Major i el carreró de les bruixes.
L’itinerari previst serà il·luminat per la guia de l’oficina de turisme de Cervera.
No cal dir que, per entendre bé la realitat catalana derivada de la guerra de successió, és necessari visitar 
aquesta ciutat i desfer molts dels tòpics erronis que circulen.
És, per això, que la sortida que us proposem té un abast molt més enllà de la mera sortida de plaer i retor·
narem a Esplugues amb noves conviccions que ens ajudaran a conèixer millor la nostra història.

Us hi esperem !


