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EDITORIAL HISTÒRIA D'ESPLUGUES

Joan Tomàs i Parés

El Barco, època actual

Sovint, les persones que fei-
negem per les entitats, ens 
plantegem la continuïtat de 
la tasca que desenvolupem. 
Veiem com perilla el relleu 
generacional, perquè entenem 
la dificultat que representa 
treballar, estudiar, dur una 
família endavant, sabem que 
les prioritats dels més joves 
passen per uns altres inte-
ressos. Des d’aquí el nostre 
agraïment als qui, tot i les 
seves responsabilitats, fan 
l’esforç de trobar temps per 
ser-hi. Nosaltres mateixos ho 
hem experimentat quan vivíem 
immersos en aquells temps 
que pensàvem que ho podíem 
transformar i millorar tot, que 
érem la generació del canvi. 
Ara, que ja hem deixat la joven-
tut enrere, volem conservar i 
sobretot protegir patrimoni, 
cultura, costums; tenim un 
gran potencial i som recursos 
documentals de fàcil accés. 
Quan en els actes que orga-
nitzem diem: sempre som els 
mateixos, aquesta reflexió ens 
ajuda a entendre que és el 
nostre espai, són els nostres 
amics, els nostres veïns, com-
partim vida passada i futura. 
Avui en aquesta editorial ens 
volem fer un petit homenatge, 
som vells, i tant !, però això 
no és cap dificultat, ans al 
contrari. Defensem l’eficàcia 
i la destresa de la gent gran, 
l’experiència que cadascú de 
nosaltres aporta, moltes vega-
des fruit de la nostra activitat 
professional passada o l’anhel 
de fer el que sempre li havia 
agradat i no n’havia tingut mai 
temps de fer. Una de les grans 
transformacions socials del 
segle XXI és l’envelliment de la 
població i, en general, ho fem 
amb una salut acceptable el 
que ens duu a tenir el desig 
i la necessitat de participar 
de forma activa en totes les 
comeses on puguem ser més 
útils, volem créixer com a per-
sones fins el darrer dia.

El passat 23 de setembre el Grup d’Estudis d’Esplugues va organitzar una conferència 
en data excepcional. Venia molt de gust presentar els resultats de la recerca duta 
a terme per la Irene García Muñoz en el marc del conveni de pràctiques externes 
per estudiants entre la Universitat de Barcelona, la Coordinadora de Centres de 
Parla Catalana i el Grup d’Estudis d’Esplugues, i en aquest cas, estudiant del Grau 
d’Història de la Facultat de Geografia i Història.

La xerrada va anar a càrrec 
de dues ponents: de la Irene 
que va presentar els resultats 
de la recerca sobre l’edifici 
conegut com “El Barco” i de 
la Lídia Verdier Guasques, 
que va parlar de l’arquitecte 
autor del projecte Climent 
Maynés Gaspar i de l’estil 
de l’edifici.
La Irene ens va contextualitzar 
el moment, així vam saber 
de la necessitat de nous 
habitatges per acollir la 
immigració que arribava 
de diferents punts de l’estat 

espanyol, de la propietat del 
terreny on es va construir i 
dels beneficis fiscals a què 
es va poder acollir, del règim 
de lloguer de tots els pisos 
des del primer moment fins 
a l’actualitat. 
També ens va parlar dels 
habitants des dels seus inicis 
a principis de la dècada dels 
anys 50 del segle passat, de la 
seva procedència, de l’estima 
a l’edifici. I de l’acollida dels 
nous immigrants ja en aquest 
segle XXI. I de la possibilitat 
d’enderrocament del Barco 

per estar en zona verda.
L’aforament de la Sala Teatre 
Joan Brillas de l’Avenç 
Centre Cultural, limitat per 
la pandèmia que patim, no 
donava abast a l’interès 
despertat pel tema. Es pot 
dir que el Grup d’Estudis 
ha iniciat el nou curs de 
xerrades en un mes i dia 
excepcional, amb èxit de 
participació i amb un tema 
de gran interès.

Lídia Verdier Guasques

EL BARCO: 70 anys d'història, 
arquitectura i vida (1949-2021)



HISTÒRIA DEL GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

Imatge de la pàgina Web del Grup d'Estudis d'Esplugues

El 25 d’abril de 1996 es presentava 
públicament el Grup d’Estudis d’Es-
plugues amb una taula rodona sobre 
“El paper dels centres d’Estudis i el 
passi del vídeo “La Sagrera, i l’origen 
d’Esplugues. El 6 de juliol de 2011 
publicàvem al nostre canal de youtube 
un vídeo d’entrevistes d’avis de l’escola 
Isidre Martí que alhora havien estat 
alumnes de l’escola arran del centenari 
de l’escola. I també el primer resum de 
les activitats de l’any que hem conti-
nuat publicant ininterrompudament 
des de llavors.

El grup d’Estudis comença molt cen-
trat en el coneixement i la defensa 
del patrimoni i a partir de l’any 2000 
es posa també l’accent en la feina de 
divulgació amb les primeres publica-
cions i es crea la nostra revista el “Pou 
del Vernís” que continuem publicant 

amb regularitat. Però avui en dia les 
xarxes són un element fonamental de 
la divulgació de la nostra feina.

La nostra pàgina web n’és l’element 
central. Ens serveix tant per anunciar 
les nostres activitets com per recollir 
totes les nostres activitats des dels 
orígens del grup i tenir així la nostra 
història a l’abast de la ciutadania. En 
aquests moments tenim unes 350 
entrades que inclouen 68 pous del 
vernís amb el títol de l’article i la versió 
íntegra de la revista en PDF, 98 confe-
rències, 36 sortides i visites, 41 una 
trobades mensuals amb la gent gran… 
I moltes activitats més.

Coincidint amb el principi de la pandè-
mia vam tenir problemes amb com a 
conseqüència del traspàs del serie de 
la Diputació a l’ajuntament. La  nova 

web és més moderna i atractiva i ens 
permet donar una presentació més 
completa amb el resum de l’activitat, 
el vídeo, les fotos i el cartell que vam 
utilitzar per la difusió. Tot I que en el 
canvi s’ha perdut molta informació 
l’anem recuperant progressivament.

També tenim tweeter, facebook i 
YouTube. Al youtube tenim 87 vídeos, 
la gran majoria són les conferències 
íntegres que ens grava i edita el Josep 
Castells i que tenen un bon nombre de 
visualitzacions. La majoria superen les 
50 visualitzacions, però les dues més 
vistes són la de l’Euskara. Evolución i 
origen de la lengua vasca amb més de 
tres mil visualitzacions (el fet que sigui 
en castellà facilita que la puguin seguir 
més persones) i La fàbrica Montesa a 
Esplugues de Llobregat (1963 - 2002) 
que supera les 2.500.

25 anys de Grup d’Estudis,
10 anys a les xarxes.

Al Facebook Tenim 355 seguidors i seguidores. Però la utilització de les xarxes no ens ha de fer oblidar els mit-
jans tradicionals. Durant aquests anys hem publicat 68 “Pou del Vernís”, 7 llibres i un recull d’autors i autores 
espluguins…, quatre d’aquests publicacions els útims 5 anys.

I seguirem treballant amb il·lusió mentre continuem comptant amb el vostre suport i la vostra col·laboració.



ACTIVITATS DEL GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

AGENDA D’ACTIVITATS DEL GEE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2021 

DIJOUS 4 NOVEMBRE  XERRADA: 
“IES Joanot Martorell: 50 anys de batxillerat públic a Esplugues” 
L’Avenç Centre Cultural a les 19.30.

DIJOUS 18 NOVEMBRE  PASSEJANT PER ESPLUGUES: 
Completar Itinerari 1 Montesa, La Plana i Can Clota. 
Sortida Casal Robert Brillas a les 11.

DIJOUS 2 DESEMBRE:  XERRADA: 
“ El naixement de Catalunya” 
L’Avenç Centre Cultural a les 19.30.

Enric Giner i Joan Puiggròs

Sempre procurem en les nos-
tres activitats que la realitat 
espluguina hi sigui present 
però sense oblidar que a més 
de ciutadans del món formem 
part d’una realitat lingüística i 
cultural. Aquesta conferència 
de L’Enric Giner compleix tots 
dos requisits. El nostre con-
ferenciant l’Enric Giner és un 
espluguí de socarrel, sense 
que això signifiqui cap descon-
sideració per als espluguins 
d’adopció, i ha dedicat una part 
molt important de la seva vida 
a treballar pel nostre poble des 
de l’ajuntament, amb diferents 
responsabilitats tant labo-
rals com polítiques. Li agraïm, 
doncs, que vulgui ser aquí avui 
amb nosaltres.
L’Enric no és la primera vegada 
que ens acompanya també va 
ser amb nosaltres ara fa gai-
rebé 10 anys (4 de novembre 
del 2011) a la conferència amb 
Pompeu Huguet, un espluguí a 
la batalla de l’Ebre. Avui conti-
nuarem recordant la memòria 
històrica local que també és 
universal perquè com diu en 
Raimon “qui per els orígens 
perd la identitat”.
El periodista Carlos Hernández, 
identifica uns 300 recintes en 

els quals van estar presoners 
entre 700 mil i un milió de 
persones. En aquests camps 
diu el mateix periodista Carlos 
Hernández “no va haver-hi 
càmeres de gas, no va haver-hi 
genocidi de jueus o gitanos, 
va haver-hi un veritable holo-
caust ideològic, una solució 
final contra els qui pensaven 
diferent”. L’ombra d’Auschwitz 
va planejar sobre els camps de 
concentració nazis. Un exem-
ple paradigmàtic va ser el camp 

de concentració de Miranda 
d’Ebro (Burgos).
A través de l’experiència vital 
del soldat de la lleva de biberó 
Miquel Giner, presoner en el 
camp de concentració del 
Burgo de Osma (Sòria), farem 
un breu recorregut sobre el 
sistema de camps de concen-
tració franquistes.
Ala nostra pàgina web trobareu 
la conferència escrita i en vídeo 
amb unes fotos dels camps de 
concentració al final del video.

Reprenem les activitats habituals del primer dijous de cada mes a l’Avenç Centre Cultu-
ral a les 19.30 amb una conferència de l’Enric Giner sobre Els camps de concentració del 
franquisme amb una sala plena d’un públic molt interessat i participatiu.
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Mossèn ESTEVE CARBONELL PUJOL
El 9 d’agost del 1879, va néixer a Can 
Cargol, al carrer de Montserrat, l’Es-
teve Carbonell i Pujol, fill de Pau Car-
bonell Ribiere, d’Esplugues i Josepa 
Pujol Samsó, de Pallejà.
Fou ordenat prevere l’any 1904, 
sacerdoci que exercí, primer a la Casa 
de Caritat de Barcelona, més tard a 
Can Tunis i després a la parròquia de 
Santa Mònica de Barcelona. Morí el 
18 de maig del 1966.
Tot i estar fora d’Esplugues, no 
se’n oblidà mai del seu poble, on hi 
seguien vivint les seves nebodes i 
demés  família.
Aquest interès, i potser la facilitat a 
introduir-se i investigar en diferents 
arxius i biblioteques, motivà encara 
més la seva estimació i coneixement 
del nostre poble d’Esplugues, publi-
cant la seva obra ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, Monografia Històrica, a 
les primeries de l’any 1949.
L’obra de 330 pàgines, desglossa tot, 
el que dia a dia, any rere any, va anar 
recollint, ordenant i compulsant. Tot 
el que considerava d’interès i conei-
xement, per saber-ne l’origen, quins 
i quants fets han esdevingut impor-
tants pel poble d’Esplugues.
Gràcies al seu infatigable esforç, avui 
podem gaudir d’aquest llibre, amb 
dades i documents i que, malaura-

dament, s’han perdut els originals 
per sempre.
La seva visió religiosa i el fet d’haver 
viscut una terrible guerra, fa que 
alguns dels seus punts de vista, 
actualment, es vegin una mica des-
fasats, sense perdre, però, el seu rigor 
històric. 
Voldria ressaltar la dedicatòria del 
seu llibre històric:
Benvolguts compatricis:
A vosaltres, tant els que habiteu dins 
el poble, com els que, per deures 
indefugibles de la vida, us heu vist 
obligats a abandonar-lo, us dedico 
aquest modest treball històric, flor 
del meu entusiasme patri.

Vulgueu, doncs, acceptar aquesta 
ofrena, com a penyora d’afecte i amor 
que us professa in corde Jesu,
Esplugues, 8 de desembre, diada de 
la Immaculada Concepció del 1948.
I encara acaba el Pòrtic, .... faig ofrena 
d’aquest pomell seriós i sincer de les 
meves investigacions als benamats 
espluguencs i a tots aquells que 
sentin simpatia per aquest poble ....
L’obra dividida en dinou capítols, 
comença amb l’origen i significació 
del nom d’Esplugues, la situació 
geogràfica i la topografia local. 
Notes i documentació històrica, la 
vida politico-administrativa i la reli-
giosa. Ressegueix segle a segle, les 
institucions i privilegis, les famílies, 
les cases, l’església, les guerres, les 
penúries i les festes.
En l’últim capítol esmenta, a més 
a més, el calendari folklòric de les 
festes populars i tradicionals d’Es-
plugues, amb refranys adients. 
Conté una pàgina desplegable, amb 
el plànol d’Esplugues i un nomen-
clàtor dels carrers, camins, places i 
torrents.
Al final explica la llegenda El Cava-
ller de Picalqués, que comença amb 
un inici del poema “Les Bodes del 
Cavaller” que el signa Lo Trovador 
de Montserrat, pseudònim de Víctor 
Balaguer, datat al Castell de Pical-
qués, el 18 d’agost de 1860.
La llegenda reproduïda, ha estat 
l’origen de les figures dels gegants de 
la Colla dels Geganters d’Esplugues, 
en Mateu, el jove enamorat, fill de la 
noble família del Castell de Pical-
qués, la Marta, la filla de l’hostaler 
de l’Hostal de santa Marta, propietat 
però dels Picalqués. També la gitana 
Caterina, servent i criada de l’hostal 
i el cavall del cavaller en Quim.
A inicis dels anys 60, l’ajuntament 
homenatjà, Mossèn Esteve Car-
bonell, dedicant-li un carrer de la 
Ciutat Diagonal, gairebé enfront de 
la Torre dels Lleons, antic Castell de 
Picalqués.

Mossén Esteva Carbonell i Pujol

Família de Mossén Esteva Carbonell i Pujol

Grup d'Estudis d'Esplugues: Casal de Cultura Robert Brillas, c. Àngel Guimerà, 38, 08950 Esplugues de Llobregat

Pàgina web: 
http://grupestudis.entitats.esplugues.cat
Facebook: Grup d'Estudis d'Esplugues

AUTORES i AUTORS D’ESPLUGUES, per  Miquel Casellas


