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Editorial
Després de la renovació anual de 
part de la Junta directiva a la qual 
s’ha incorporat la Teresa Roca, 
seguim treballant en la conservació 
i explicació de la nostra memòria, 
en la defensa de la història col·
lectiva i del patrimoni d’Esplugues, 
sense oblidar que formem part d'un 
país que amb les nostres excursions 
volem conèixer millor.
Hem començat l’any amb la xerrada 
de la Irene Sánchez sobre el Parc de 
Can Vidalet, vam seguir amb la his·
tòria de la Residència Blume, que ja 
porta més de 50 anys a Esplugues, 
amb el Miquel Navarro que és un 
pou d’informació i d’amenitat i 
el Manel Deiros, responsable de 
becaris i el Jordi Garcia, jove becari 
i triatleta. Us tenim preparats abans 
de l’estiu, un acte que serà el tret de 
sortida de les activitats del 50 ani·
versari de l’Agrupament Sant Jordi 
i un altre sobre el cinema a Esplu·
gues. També parlarem de salut amb 
una xerrada sobre la fibromiàlgia i, 
després de l’estiu, sobre els efectes 
beneficiosos de la cervesa. I també, 
al setembre, el tradicional aplec a 
Sant Pere Màrtir.
A més, hem presentat una proposta 
ciutadana a l’ajuntament per recu·
perar un espai dedicat a la Vicenta 
Vives i a l’escola que va portar el 
seu nom. Vam visitar el refugi que 
es troba al subsòl de la torre que 
avui és escola oficial d’Idiomes i 
vam veure la necessitat d’estudi·
ar·ne els orígens i la funció que va 
tenir. Volem denunciar també l’es·
tat de deixadesa en què actualment 
es troben les Caves Marguery que 
formen part d’un passat basat en la 
nostra tradició agrícola que tenim 
totalment oblidada.

M’agradaria afegir·me a la proposta 
que feu des del Grup d’Estudis 
en “El Pou del Vernís” d’aquest 

gener passat, tot demanant a l’ajuntament 
d’Esplugues la recuperació del nom de la 
mestra i de l’escola Vicenta Vives.
Em sembla important que aquest nom no es 
perdi, perquè aquesta escola va ser durant 
tots els anys de la seva existència un referent 
del que hauria de ser un centre educatiu.
Començaré per dir que a la “nostra escola”, 
com diem encara moltes persones que hi 
vam treballar un munt d’anys i que ja fa un 
munt d’anys que no hi treballem, la relació 
entre el que ara se’n diu comunitat educativa, 
era més que exemplar. Evidentment que no 
estàvem del tot d’acord en moltes coses, 
però les debatíem i ens acabàvem entenent. 
I també és ben cert que des de la perspec·
tiva de mestra, teníem uns pares i mares 
d’alumnes, que tota escola desitjaria tenir. 
Gent compromesa, lluitadora, preocupada 
per l’educació dels seus fills i filles, dispo·

Escola Vicenta Vives, un munt 
de records i sensacions

sada sempre a fer el que calgués pel benefici 
de la nostra escola i de l’escola pública en 
general. Mireu si tenien les coses clares, que 
en una d’aquelles convocatòries de vaga per 
reclamar els 25 alumnes per aula, es van 
plantar davant la porta de l’escola incitant 
els mestres a fer vaga (això, avui dia, i per 
moltes raons, és impensable). O, un altre 
dia, es van passar tot un matí amb els fills i 
els mestres a l’ajuntament reclamant estufes 
per a les aules.
També recordo amb molta enyorança la 
celebració de les Festes Populars catala·
nes en una escola situada en el barri més 
castellano·parlant d’Esplugues. Des de la 
Castanyada, passant pels “Pastorets” del 
Nadal, el Carnestoltes i els Jocs Florals de 
Sant Jordi. Crec que puc dir que la festa 
de Carnestoltes i la rua a Esplugues la van 
recuperar les escoles de Can Vidalet, l’any 
1977. Carnestoltes baixava d’un helicòpter 
o d’un globus aerostàtic i, evidentment, la 
nostra escola hi participà activament. D'altra 
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Atès el ressò del nostre anterior article respecte l'escola Vicenta Vives, 
presentem ara dos testimonis vius d'aquella època que desitjarien, 
com nosaltres, que aquest nom tingués una continuïtat en el record 
dels espluguins.



banda, té molt mèrit que la primera escola d’Esplugues en 
acollir·se al programa d’immersió lingüística fos la Vicenta 
Vives i més encara quan va ser un projecte que impulsaren 
els pares i mares.
Un aspecte important de l’escola era l’entorn. Sabeu què és 
que des de qualsevol finestra es vegin les branques verdes 
dels arbres del parc de Can Vidalet? Això era un luxe. Sabeu 
que els nois i noies, per arribar a l’escola caminaven durant 
10 minuts entre palmeres, pins i ailants, teixos i esbarzers, 
ocells i ànecs, lluny i a tocar alhora de la sorollosa Ronda 
de Dalt? I una de les coses que explica el tipus de famílies 
que venien a l’escola, és precisament aquest: l’escola era 
apartada del centre del barri, ens separava un parc, i això 
requeria un esforç pels pares i si el feien i triaven la Vicenta 
Vives era perquè tenia un quelcom d’especial.
I una altra part i molt important eren els i les mestres. Per 
allà van passar un bon grapat d’ensenyants. Tothom va fer 

la seva tasca, però cal dir que alguns i algunes hi van deixar 
una empremta inesborrable i que va lligada a la història del 
barri i d’Esplugues. Crec que són molts els mestres de qui 
es recorda la gent del barri però no puc deixar de nomenar 
l’Esperanza, que en va ser la primera directora, la Carme, 
el Pedro de Sòria, i el Pepe de Miguel, de qui en tenim un 
record molt tendre.
Per tot això i per moltes més coses que es podrien explicar, 
crec que el nom d’”Escola Vicenta Vives” hauria d’estar 
present en la quotidianitat d’Esplugues, ja sigui donant nom 
a un equipament, a un carrer o a qualsevol racó on hi pugui 
haver nens i nenes, que al cap i a la fi, eren els que més ens 
importaven a tots.

Elisabet Millà, 
mestra de l'escola Vicenta Vives

Volem manifestar el nostre recolzament a la iniciativa 
d'“El Pou del Vernís” de pressionar l'ajuntament per 
tal de no permetre que desaparegui de la memòria 

col·lectiva d'Esplugues i, més concretament, del barri de Can 
Vidalet, el nom de Vicenta Vives. Nosaltres som pares d'un noi 
que es va educar a l'escola Vicenta Vives (el segon ja no va tenir 
la mateixa oportunitat). I volem aprofitar aquesta ocasió per 
expressar alguns dels sentiments i records vinculats a l'escola 
d'aquells meravellosos anys. Estem segurs que molts pares i 
mares del barri de Can Vidalet escriurien coses semblants.
Per començar, el per què vam triar l'escola Vicenta Vives per 
portar al nostre fill, no va ser casual. Ens agradava l'entorn de 
l'escola: envoltada del “parque de los patos” era el lloc ideal, 
el que desitjàvem. Només per això ja ens semblava espe·
cial. Vàrem visitar, però, d'altres escoles del barri. Quatre 
escoles, entre públiques i concertades. Totes ens semblaren 
bones, però teníem clar que volíem aquesta, encara que ens 
costés més arribar-hi. Abans de la decisió final també vàrem 
demanar l'opinió d'alguns pares que coneixíem del barri i 
que ens mereixien confiança.
Veníem de la Llar d'infants Jocs Florals, també molt especial 
per nosaltres. Justament aquell any es tancava i es conver·
tiria en el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael. Es veu 
que era el nostre destí: allà on anàvem, acabaven tancant el 

L'escola Vicenta Vives: un gran record
centre. O, potser, en lloc del destí, n'hi havia una mà negra 
entestada en desfer tot el que funcionava bé i s'implicava 
amb la seva feina?
El primer any d'escola començava a P4. A la classe del nostre 
fill, n'hi havia un nen amb una discapacitat. I què? Nosaltres 
no sabíem què volia dir integració, ni immersió, ni inclusió... 
però allà ja es practicava tot això amb tota naturalitat. Vam 
comprovar que en aquesta classe hi havia una dedicació 
especial pel fet de tenir un nen amb necessitats especials. 
També vam valorar el fet que era una escola molt oberta per 
la disponibilitat dels mestres per parlar amb els pares, si es 
podia, en horari escolar i si no en qualsevol altre moment.
Vàrem conèixer uns pares i mares amb els que vam comen·
çar a col·laborar a l'APA, (llavors es deia així l'associació 
de pares i mares). Això ens obligava a estar per l'escola a 
unes hores no habituals. El que vèiem era una dedicació i 
uns projectes que només es podien realitzar i mantenir amb 
aquelles ganes que posaven el mestres que hi treballaven. 
Feien tallers de cuina, preparaven carnestoltes, sortides i 
colònies (quan no era gens habitual fer·les i quan els mes·
tres ho havien de fer tot). Anys més tard, vaig saber que va 
haver·hi mestres que feien dos o tres colònies durant el curs 
per tal que cap grup no es quedés sense fer·les. Estava clar 
que això no era normal.
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Caga Tió a l'escola Vicenta Vives. Carnestoltes a l'escola Vicenta Vives. Festa per tothom!

Com anècdota, voldríem explicar un 
fet que ens va passar i que no és gaire 
freqüent. Un dia, per un equívoc entre 
els avis, el pare i la mare sobre l'hora 
d'anar a buscar el nen a l'escola, va 
arribar l'hora de sortir i ningú va anar a 
recollir·lo. El cas és que el nen, acom·
panyat de dos mestres, va arribar a casa 
dels avis al cap d'una estona. Aquest 
fet el recordem molt entranyablement 
i del qual estem molt agraïts.
Però un mal dia, ens va arribar la noti·

cia: no es permetria matricular nous 
nens, perquè, deien que l'escola no 
reunia condicions... o no sabem què. 
La qüestió és que sense P3, l'escola 
estava condemnada a desaparèixer.
Va ser uns temps de molt moviment. 
Els mestres tenien tot el nostre suport. 
Els pares/mares i mestres de l'escola 
Matilde Orduña també es van afegir 
per recolzar les nostres reivindicacions 
de continuïtat de l'escola. No va ser 
possible.

El resultat ja se sap. La que, durant 
anys, va ser l'escola Vicenta Vives 
ara seria la seu de l'Escola Oficial 
d'Idiomes. Ni tan sols s'ha conservat 
el nom. Però el que allà vàrem viure 
nosaltres i el nostres fills juntament 
amb els mestres, serà difícil d'oblidar. 
Volem tornar a veure i sentir el nom 
de Vicenta Vives!

Àngela Ramírez i Andrés, 
pares de l'escola Vicenta Vives

Si el Grup d’Estudis dóna tota la 
importància a l’escoltisme, és 
perquè aquest és una magnífica 

eina de formació del nostre jovent. 
I hem fet coincidir aquest acte que 
programem pel proper 26 d’abril per 
celebrar també la festivitat de Sant 
Jordi. Permeteu·nos que insistim en 
la necessitat de formar les noves gene·
racions, molt en especial si aquestes 
s’encaren al servei de la nostra pàtria. 
No es tracta, doncs, d’un grup de nois 
i noies que practiquen, sense més, una 
experiència lúdica. L’escoltisme va 
molt més enllà i, prova d’això, és que 
moltíssims homes i dones que ocupen 
llocs de responsabilitat avui dia, pro·

L’escoltisme, una eina educativa al servei 
del país

venen del món escolta.
No cal dir que l’escoltisme que vam 
viure els anys 50 i 60 va ser diferent 
del que es practica avui dia. Però 
aquesta és una dada sociològica que 
és comprensible atès que el jovent 
d’avui expressen altres maneres de 
comprendre el fet existencial i això és 
un dret sagrat que tenen i que els grans 
respectem.
Però, amb tot, els valors essencials de 
l’escoltisme romanen inalterables. En 
la següent pàgina trobarem dues foto·
grafies. Una correspon a l’escoltisme 
dels temps difícils del franquisme. que 
va viure l’autor d’aquesta ressenya. En 
l’altra apareixen els escoltes de l’A.E. 

Sant Jordi, el 50è aniversari dels quals 
celebrarem aquest any que ve.
Vegeu resumits els punts que tot 
escolta ha de respectar tota la vida i 
que desitjaríem fossin assumits per tots 
els nois i noies de Catalunya:
 1. Podeu confiar sempre en l’honor 

de l’escolta
 2. L’escolta és lleial envers Déu (si és 

creient), la pàtria, els seus pares i 
caps

 3. L’escolta és útil i servicial. Cada 
dia ha de fer una bona obra

 4. L’escolta és amic de tothom i 
germà dels altres escoltes
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No us perdeu la conferència divulgativa sobre l’escoltisme, que el Grup d’Estudis presentarà 
el dijous 26 d’abril, a les 19,30 h., al Casal de Cultura R.B., en el marc de la celebració de 
Samt Jordi.

Promesa escolta. Escoltes de l'Agrupament Sant Jordi d'Esplugues l'any 1963.

 5. L’escolta és ben educat i cavalle·
rós

 6. L’escolta estima les bestioles i les 
plantes

 7. L’escolta és disciplinat i obeeix 
les ordes dels seus superiors sense 
replicar

 8. L’escolta està sempre de bon 
humor i somriu i xiula davant les 
dificultats

 9. L’escolta és estalviador i previsor
 10. L’escolta és pur de pensament, 

paraula i obra
Aquests deu punts no són cap nove·
tat. Han estat en el cor de milions de 

joves des de la fundació del moviment 
escolta a principis del segle XX. Però, 
a més a més, van ser també els punts 
que van observar els escoltes del Grup 
Excursionista Germanor (1928·1939), 
que van ser els primers escoltes de la 
nostra vila i que també van estar ubi·
cats a l’Avenç.
Per tant, aquesta referència de l’escol·
tisme la hi presentem per anunciar·vos 
l’acte del 26 d’abril i per a solida·
ritzar·nos amb el moviment escolta 
espluguí, germà d’altres moviments 
escoltes també presents i força actius 
a la nostra vila.

Vulgueu veure en aquestes ratlles 
una clara referència a Sant Jordi 
que el Grup d’Estudis celebra any 
rere any. En el cavaller Sant Jordi 
seguim veient el model de ciutadà 
que lluita contra la injustícia i al 
servei del seu poble. Crec que un 
agrupament escolta, no deixa de 
reflectir aquestes fites, per fer realitat 
la seva promesa.

Joan M. Puiggròs, 
antic escolta i ex-Cap 

d’Agrupament de l’A.E. Sant Jordi

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. 93 473 95 49).
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!


