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Editorial
Tornem a la feina, podríem dir 
que la majoria de nosaltres hem 
fet vacances!, no utilitzaré la 
paraula tothom doncs crec que és 
de les més inexactes que ens hem 
inventat.
El Grup d’Estudis en aquesta 
edició de setembre farem un 
repàs històric del com van arribar 
les vacances a ser un dret per als 
ciutadans del “primer mon”, però 
també veurem com han canviat 
els hàbits de les persones.
En realitat, ni tant sols la idea de 
vacances existia abans del segle 
XX. Només a partir dels anys 
vint es va començar, de manera 
dispersa, poc clara i poc directe, 
alguna cosa que a poc a poc 
aniria prenent cos fins a poder 
assimilar-ho amb el que avui 
entenem per vacances.
A l’antiga Roma els dies vacants 
(Vacatio) eren els dies que es 
treballava però estaven exempts 
d’obligacions religioses.
A l’època medieval els estudi-
ants, que no eren tants com ara, 
feien una pausa a l’estiu per 
poder anar a treballar al camp  a 
l’època de les collites.
La burgesia començava a per-
metre’s èpoques de vida sense 
treball, imitant l’aristocràcia. Els 
balnearis amb les seves cures de 
bellesa i salut es varen posa de 
moda.
 Les primeres vacances retribu-
ïdes pels treballadors no varen 
començar fins els anys trenta, 
gràcies al Front Popular, una 
agrupació de partits comunistes 
francesos que varen governar 
només els anys 1936 i 1937. Cap 
els anys quaranta, el dret de les 
vacances és va difondre a més 
treballadors, tant a França com 
a altres països d’Europa. A Espa-
nya són un dret constitucional 
des de 1978.
Estem segurs que en general la 
vida dels treballadors ha millo-
rat molt, encara que darrerament 
estiem donat algunes passades 
endarrere pel que fa al dret labo-
rals.
Tots els que treballem pel Grup 
d’Estudis em tornat en plena 
forma i amb moltes ganes de fer 
que  Esplugues continuï bate-
gant, en cultura, recerca, patri-
moni, història...., recordant que 
la memòria necessita l’ intel-
ligència.
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El 2016 ha estat dedicat com a ”L’Any Lite-
rari Llull” per commemorar els 700 anys de 
la seva mort, i és per aquest motiu que el dia 
2 de Juny el Grup d’Estudis va oferir una con-
ferència a càrrec del professor i doctor Pere 
Villaba i Verneda. També varem comptar amb 

l’assistència de la Regidora de Cultura. Doncs 
bé, la revista El Pont d’Esplugues del mes de 
juliol no va fer ni una sola menció a aquest 
esdeveniment cultural de primera magnitud. 
Immediatament nosaltres vàrem reclamar el 
nostre espai de divulgació:

Ramon Llull i la revista
El Pont d'Esplugues
Benvolguts lectors de la Revista EL POU DEL VERNÍS, poques vegades ocupo l’espai 
de la revista per escriure algun article, la meva responsabilitat com a presidenta només 
m’obliga a fer l’editorial, però aquesta vegada els hi prendré espai als nostres historiadors 
e investigadors. 
Dit això passaré a exposar els fets que és important que conegueu, tot i que vàreu estar 
informats en el seu moment de l’intercanvi de correus amb la directora de la revista El 
Pont d’Esplugues.

Sra. Eulàlia Santiago
Directora de la revista El Pont d'Esplugues

Acabem de rebre l'esmentada revista de la que vostè n'és la directora.
La nostra sorpresa al llegir-la amb deteniment,és descobrir que no hi ha ni la més 
mínima referència al Grup d'Estudis d'Esplugues amb motiu de la conferència 
que vàrem dedicar a Ramon Llull, el dia 2 de juny a les 19:30h en el Casal de 
Cultura Robert Brillas. Com vostè ja deu saber aquest és "L'Any Literari Llull".

No hi ha hagut, fins a dia d'avui, cap entitat d'Esplugues que l'hi hagi dedicat cap 
acte.

En dita xerrada/conferència hi varen assistir més de 65 persones, entre elles la 
Regidora de Cultura Maribel Aguilera.

No passarem a explicar-li el gran treball de l'entitat, estem segurs que el coneix, 
però si que li demanarem una consideració pels 108 socis que formen el Grup 



Benvolguda sra. Rosa Abós,

Per al vostre coneixement, a la revista El Pont hem hagut de fer selecció de temes de l'activitat ciutadana, 
entre altres raons perquè el mes passat, per motius electorals, no hi va haver revista i, per tant, teníem temes 
endarrerits de dos mesos. De fet, hi ha hagut diversos actes organitzats per entitats ciutadanes que no s’han 
pogut publicar, entre d’altres el que esmenteu.

No obstant això, molt sovint la revista es fa ressò de les activitats que organitza el Grup d'Estudis, igual que es 
va fent amb l'activitat que generen el conjunt d'entitats ciutadanes. Així mateix, a la revista L'Agenda cultural 
i d'activitats d'Esplugues (que va encartada amb El Pont), es van publicant els actes de la vostra entitat que 
ens comuniqueu.

Aprofitem per dir-vos que, sempre que considereu que una de les xerrades que organitza la vostra entitat és 
destacada, ens ho podeu comunicar per fer-ne ressò prèviament a la celebració de l’acte a L’Agenda, o bé al 
Pont, indicant-nos un extracte del contingut que s’ha tractat, qui ha estat el/la conferenciant, etc. Podeu adre-
çar-nos la informació enviant un correu a l'adreça elpont@esplugues.cat.
Cordialment,

Sra. Eulalia Santiago,

Li donem les gràcies per la resposta al nostre escrit.

Sabem que l'espai de la revista és limitat, però una conferència cultural d'aquesta importància no es pot obviar, 
i continuem sense entendre el criteri de selecció.

L'acte estava reflectit a l'agenda, com tots els que preparem. El Grup d'Estudis s'ocupa de que hi siguin sempre, 
val a dir que comptem amb l'ajuda dels tècnics de l'Ajuntament.

A partir d'ara seguirem les seves instruccions, enviarem una nota de premsa de les nostres activitats, així ens 
assegurarem de la seva publicació i difusió.

Molt atentament!

Aquesta és la cronologia dels fets, alguns ja la coneixíeu. 
Ens hagués agradat trobar alguna noticia d’aquesta conferència a la revista del mes de setembre, doncs tal com 
ens deien en el seu correu de resposta publiquen temes endarrerits de dos mesos, però res de res.
La revista El Pont d’Esplugues està al servei dels ciutadans, per tant ha tenir un criteri de difusió molt ampli: ha 
d’informar d’esports,de sortides, de conferències, de l’activitat de les entitats, dels museus, d’actes que organitza 
l’ajuntament, del parer del representants dels partits politics....i molt més.
Però  esdeveniments culturals com aquest no es poden passar per alt, no hi ha excusa!.

Rosa Abós i Prat
Presidenta del Grup d’Estudis d’Esplugues
          
Nota: Els correus electrònics són una còpia dels originals 

d'Estudis, els quals treballen i s'impliquen en totes les activitats en la mesura que la seva disponibilitat els hi 
ho permet, i no veuen ni una sola noticia d'aquesta feina a la revista El Pont d'Esplugues.

No se quina explicació ens pot oferir, però li agrairem que ho faci!

Molt atentament!

I vàrem rebre aquesta resposta:

No vàrem quedar convençuts i vàrem replicar:



El dissabte 28 de maig d'enguany, el Grup d'Estudis va organit-
zar una sortida cultural pels seus socis i simpatitzants. En primer 
lloc es va anar al Museu del Modernisme de Barcelona, on es 
va poder veure la mostra d'obres de Ramon Casas i Carbó amb 
la qual el Museu ha participat en la celebració de l'Any Ramon 
Casas (en aquest 2016 es commemora el 150è aniversari del nai-
xement de l'artista). Una guia va acompanyar als assistents pel 
recorregut d'aquesta exposició retrospectiva amb gairebé 130 
obres del pintor, i va donar tot d'explicacions sobre la vida, les 
amistats i els fets que van influir en les diferents etapes de la 
trajectòria de l'artista. Així, els visitants van poder veure obres de 
gran format, com Entrada a la plaça de toros de Madrid (1885-
1886), pintures on es representen multituds, com Garrote Vil 
(1894), o quadres amb composició i enquadrament innovadors al 
moment, com Embarcament de tropes (1896), on apareixen figures 
tallades com si fos una fotografia, o altres pintures on aparei-
xen les seves germanes o la seva musa Júlia Peraire, com a La 
grasse matinée (1900). En aquesta retrospectiva articulada en 
8 blocs diferents, també es podien veure els cartells publicitaris 
amb les seves “manolas” anunciant l'Anís del Mono i les seves 
dames elegants anunciant el cava Codorniu o els retrats dels 
personatges de la seva època. Tot el conjunt d'obres exposades 
mostraven un Casas intèrpret dels costums, de l'atmosfera de la 
seva època, un Casas cronista social, paisatgista i retratista, amant 
de l'esport com a màxim exponent de la modernitat. Acabades les 
explicacions de la guia, es va poder visitar també l'exposició perma-
nent del museu, com ara peces de mobiliari amb delicats treballs 
de marqueteria de Gaspar Homar o de Joan Busquets; escultu-
res d'Enric Clarassó, Joan Llimona o Miquel Blay, entre d'altres. 
 
En segon lloc, i aprofitant que és ben a prop del Museu del Moder-

nisme, el Grup d'Estudis ens va preparar una visita a la Casa Lleó 
Morera, que Lluís Domènech i Muntaner va reformar per encàr-
rec de Francesca Morera i Ortiz, i la va convertir en un merave-
llós edifici modernista on van treballar també, Gaspar Homar i 
Eusebi Arnau, entre d'altres. De nou, una guia ens va acompa-
nyar pel recorregut de les diferents sales, donant-nos tot d'expli-
cacions de l'arquitecte, de la família propietària de la casa i del 
significat dels diferents elements ornamentals que la decoren. 
En el gran saló es va poder veure i admirar el meravellós vitrall 
d'Antoni Rigalt i Blanch. Vam estar de sort que s'organitzés la visita 
en aquelles dates, perquè poques setmanes més tard, la Casa Lleó 
Morera ha hagut de tancar portes, l'Ajuntament de Barcelona no 
li renova la llicència d'obertura fins que no es trobi alguna solució 
perquè les persones amb problemes de mobilitat hi puguin accedir 
i, aquest accés, sigui compatible amb el valor patrimonial i artístic 
de l'edifici.

Lídia Verdier Guasques

El GEE celebra l'any Ramon Casas

Quan l’anterior president de la Generalitat Sr. Artur Mas i 
la del Govern Balear Sra. Francina Armengol van acordar 
celebrar enguany el 700 aniversari de la mort del filòsof, 
teòleg i escriptor Ramon Llull, hom suposava que a totes 
les viles amb una certa voluntat cultural i patriòtica sabrien 
organitzar actes relatius a un personatge així, perquè con-
formen el substrat cultural elemental de la ciutadania 
catalana. No debades Ramon Llull  fou un dels màxims 
exponents de la cultura i el pensament d’Europa d’aquell 
temps i la seva influència ha estat prou notable entre els 
pensadors de tots els temps.
Aquesta va ser la raó perquè el passat 2 de Juny el nostre 
Grup d’Estudis d’Esplugues, va presentar als espluguins 
la personalitat de Ramon Llull a cura d’un gran expert en 
aquest tema, com fou  el 
Dr. Pere Villalba, membre de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona i doctor honoris causa per la Univer-
sitat de Palerm, en una conferència que va tenir lloc al 
Casal de Cultura R. Brillas, amb l’amable col·laboració de 
l’ajuntament de la nostra vila.
Com és obvi, vam fer  el millor possible la nostra aportació 
cultural a la ciutadania d’Esplugues.
Després de l’acte, sols la publicació Vida d’Esplugues es 
feu ressò d’aquesta presentació, quan hom pensa que 
hauria de tenir un abast municipal.

Permeteu-me una molt breu ressenya de Ramon Llull, 
que fou un gegant de la cultura del seu temps. En aque-
lla època els regnes eren tancats de fets i de mentalitats. 
Doncs Ramon Llull fou un adalil del multiculturalisme i i de 
l’entesa entre els pobles. Va advocar per un diàleg entre 
tots els pobles del Mediterrani. Va enriquir la cultura cata-
lana amb poesies, obres didàctiques, faules, diàlegs, etc.
Ermità de vocació,va escriure una de les obres místiques 
més conegudes d’aquell temps, com Llibre d’amic i Amat 
i en altres camps va inventar enginyosos sistemes electo-
rals, taquigràfics, etc.
Aquesta és la raó de la celebració del 700è aniversari de 
la seva mort. 

Joan M. Puiggròs i Modolell

Recordant Ramon Llull als vilatans d’Esplugues
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Història de la font i el repartidor

Amb aquesta petita ressenya a mode 
de vers encetem el relat que ens 
portarà als orígens del Repartidor de 
l’Hospitalet, seguint la seva història 
fins als nostres dies.
Estudiant i treballant aquestes dades 
històriques, ens adonem que estem 
parlant del primer subministrament 
d’aigua d’Esplugues fins a l’Hospita-
let, amb tota la importància històrica 
que això té.
La primera referència que hem trobat 
és de l’any 1729, moment en el qual 
Josep Cortada i Bru, tercer baró de 
Maldà i avi del cèlebre autor del 
Calaix de Sastre ven una tercera part 
de l’aigua d’una mina del Mas Cunill, 
(Esplugues), al rector de l’Hospitalet 
Josep Carreras.
Hem trobat fonts històriques que ens 
parlen que el rector de l’Hospitalet 
Josep Carreras negocià amb l’Ajun-
tament la cessió d’una part d’aquesta 
aigua i, a canvi, el consistori sufraga-
ria les obres de canalització i potabi-
lització(1).
Altres fonts ens parlen de que la ini-
ciativa partí de l’Ajuntament, tenint 
en compte que en el segle XVIII els 
ingressos municipals molts cops no 
eren suficients per a pagar totes les 
despeses del municipi. Per aquesta 
raó, era l’Església qui havia d’ajudar 
en casos de necessitat, encara que 
per aquest motiu hagués de quedar 
inacabada alguna obra de l’església. 
Aquestes fonts ens diuen que el batlle 
i els regidors de l’hospitalet negoci-
aren amb el rector per que fos ell qui 
ajudés amb els fons parroquials i, a 
canvi, el municipi s’encarregaria de 
fer obres pendents de l’església, és a 
dir, les fonts consultades ens parlen 
d’un altar.
Les obres s’iniciaren l’any 1730 i 

finalitzaren el 1734. L’obra va consis-
tir en la instal·lació d’una canonada 
de ceràmica pel torrent de Can Nyat o 
de Can Cervera, a mig camí s’hi cons-
truiria  un petit pou on es dipositaven 
les partícules en suspensió.
Aquesta canalització d’aigües abas-
tiria Cal Xerricó (propietat del Baró 
de Maldà), la casa del rector (davant 
l’església) i una primera font pública
Aquestes fonts, varen ser les úniques 
de l’Hospitalet durant 130 anys. El 
1864 el Baró de Maldà renuncià als 
seus drets sobre la font, reservant-se 

només l’aigua que necessités per al 
seu mas.
El 1867 es realitzen obres de millora 
d’aquesta infraestructura construint 
la torre - repartidor que tots podem 
contemplar ara. Aquest nou repartidor 
abastiria cinc fonts més.
L’any 1927, amb motiu de la visita 
de la reina Victoria per inaugurar 
l’edifici de Correus, el repartidor es 
restaurà, afegint-hi els brolls de la 
font i els fanals que li donen l’aspecte 
definitiu (3).

Per l’Enric Alsinet

De dues fonts, cristal·lina brollà l’aigua en abundor.
Dalt Esplugues hi ha la mina, baix al Pla el repartidor.

Fonts: 1. www.localmundial.blogspot.com; 2. Llibre 25 Imatges de la Historia 
de l’Hospitalet; 3. Wikipèdia: Plaça de la Font del Repartidor. 


