
Una entitat és una organització 
social que desenvolupa una 
funció associativa, en la qual 
els seus membres participen de 
forma voluntària i amb un nivell 
de compromís molt personal. 
Per formar part d’una entitat és 
imprescindible creure en el pro-
jecte que aquesta representa o 
defensa. No és una fotesa, és un 
acte de responsabilitat que en 
ocasions demana algun esforç i 
sacrifici privat. S’han de veure els 
fruits i els avenços per no caure 
en el cansament i el desengany. 
Els membres de la junta de l’en-
titat, com és sabut, no reben mai 
cap compensació econòmica, 
ans al contrari.
Les administracions moltes 
vegades abocades a resoldre les 
qüestions més urgents, sobretot 
en èpoques de crisi econòmica, 
deixen d’atendre parts d’interès 
social considerades no priorità-
ries. És en aquest moment que 
les entitats prenen les regnes 
i és posen a treballar per no 
perdre les arrels, els costums, el 
patrimoni i les lluites pels drets 
socials.
Les entitats no han de pertànyer 
a cap ideologia extrema. És 
important saber distingir quina 
és la finalitat de l’associació ja 
que sota el seu paraigua s’hi pot 
amagar una intenció social per 
captar membres vulnerables, 
vegem les sectes, les paramili-
tars o les de ideologies que no 
defensen els drets de les perso-
nes, entre moltes altres.
Potser les entitats tal com les 
coneixem ara no trigaran a desa-
parèixer, l’envelliment dels seus 
fundadors i dels seus seguidors 
és evident. Amb tota seguretat 
en sortiran d’altres o les que hi 
ha ara s’agruparan i podran tirar 
endavant, perquè les necessitats 
i les inquietuds socials hi segui-
ran sent.
El Grups d’Estudis d’Esplugues 
portem més de 25 anys treba-
llant amb aquest convenciment 
i volem donar les gràcies a totes 
les persones que ho han fet pos-
sible cada dia.

Arran de la conferència del 5 de maig amb la Rosa Abós vam recollir prou 
material com per fer una article sobre la sanitat a Esplugues durant el franquisme. 
Contràriament al que diuen alguns defensors de la dictadura, Franco no només no 
va crear la seguretat social sinó que  ens va deixar una sanitat i una educació molt 
per sota de les dels països europeus del nostre entorn.

Així com l’educació la va 
delegar en l’església, la sani-
tat no la considerava un dret 
sinó que se l’havia de pagar 
la gent. El règim es limitava 
a contractar sanitaris i els 
pagava un sou insuficient. 
Els ajuntaments s’havien de 
fer càrrec d’oferir un espai 
als metges per poder fer les 
consultes i també estaven 
obligats a fer-se càrrec de la 
beneficiència i també, com 
li recorda el doctor Riera el 
1956, a dedicar un 5% del 
pressupost a sanitat. Només 
tenien assistència sanitària 
gratuïta els pobres, el fun-
cionariat, les forces d’ordre 
públic i els militars.
L’estat cobria places de 
metge, practicant, veteri-
nari, farmacèutic i llevadora. 
Aquests havien de fer unes 
oposicions i se’ls assignava 
una població. Els sous que 
cobraven eren molt baixos, 
una llevadora l’any 1939 
cobrava 900 pessetes anuals. 
L’any 41 el salari mínim era 
de 5,95 pessetes diàries i 
un litre d’oli valia 7 ptes. Ja 
veieu, doncs, com era d’im-

prescindible que cobressin 
les visites perquè el seu sou 
no cobria ni el salari mínim. 
L’assistència hospitalària que 
no estava coordinada amb la 
primària,  era de pagament, o 
de beneficiència si no tenies 
recursos.
L’augment de la població 
encara provoca més precari-
etat. Esplugues el 1936 tenia 
3.655 habitants, que l’any 50 
ja eren 4.460. En un informe 
del 1959, quan la població 
supera ja els 12.000 habitants, 
es diu que a Esplugues hi 
ha un metge titular, quatre 
metges del “seguro” i un 
metge lliure; un practicant 
titular, quatre lliures (dos 

masculins i dos femenins) i 
una llevadora del “seguro”.
En acabar la carrera l’any 
1924 el doctor Manuel Riera 
va venir a Esplugues que lla-
vors estava atesa pel doctor 
Pouplana i a Sant Just hi 
havia el doctor Ribalta, de 
fet els metges anaven d’un 
poble a l’altre. El doctor Pou-
plana, a més de metge titular 
d’Esplugues, feia d’especia-
lista d’otorrinolaringologia a 
Barcelna, per això el doctor 
Riera va fer les oposicions 
d’Assistència Pública Domi-
ciliària i demanà Esplugues 
d’on esdevingué metge titular 
l’any 1926.  És soci de la Creu 
Roja des del 1937 i també 

La sanitat a Esplugues de la 
postguerra a l’arribada de la 
democràcia
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fou primer tinent d’alcalde 
de l’ajuntament des de 1947 
a 1952. L’any 1952 se li feu 
un homenatge en complir-se 
el el 25è aniversari de servei 
al poble. El poble li regalà 
un Renault 4 i li concedí la 
medalla d’Or de la vila el 
mateix any.
En acabar la guerra el pano-
rama sanitari era desola-
dor. La creació del “seguro 
Obligatorio de Enfermedad” 
(1942), que protegia els tre-
balladors i la seva família, 
millorà una mica la situació, 
però els atesos per la sanitat 
pública només eren un 30% 
de la població. Cal destacar 
en aquells moments la feina 
de suplència de la Creu Roja.
Guillermo Palau, que ja 
durant la guerra era el cap de 
la Creu Roja local, va llogar 
un espai al carrer Laureà Miró 
275 per fer un dispensari que 
funcionava de 6 a 8 del vespre 
per a la gent sense recursos. 

Calia pagar 1 pesseta i els 
medicaments els facilitaven 
gratuïtament gràcies a la col-
laboració dels laboratoris. 
Cal destacar la feina de la 
Juanita Laporta que llavors 
era gairebé una nena. 
L’any 1940 l’ajuntament va 
comprar l’edifici on actu-
alment està situada la Casa 
Consisitorial. El nou ajun-
tament s’inaugurà el 1944, 
però un dispensari municipal 
gestionat per la Creu Roja 
ens consta que ja funcio-
nava l’any 1943. L’any 1954 
l’ajuntament necessitava l’es-
pai i el dispensari es traslla-
darà al número 17 de la pl. 
Sant Magdalena. La misèria 
de la postguerra va afavorir 
l’extensió de la tuberculosi i 
el Dortor Riera va fer moltes 
gestions perquè es comprés 
un aparell de raig X per poder 
fer detecció precoç de la 
malaltia, i ho va acoseguir 
l’any 1944.

La Creu Roja intenta cobrir 
dèficits de l’assistènsia sani-
tària. L’any 64 quan era pre-
sident l’Anton Fortuny va 
intentar crear un dispensari 
complet amb totes les especi-
alitats, l’alcalde ho va veure 
bé però la Creu Roja de Bar-
celona s’hi va oposar perquè 
ja tenien un Hospital a Bar-
celona i n’estaven construint 
un altre a Pubilla Casas. A 
mida que l’estat va assumint 
més responsabilitat en l’assis-
tència sanitària, la Creu Roja 
deixa de prestar-les i reorienta 
la seva activitat. Cal destacar 
que a partir dels anys 60 
amb l’important augment del 
nombre de cotxes s’ocuparà 
de l’assistència en carretera. 
També es farà càrrec de les 
ambulàncies i de l’assitència 
a esdeveniments esportius o 
tasques humanitàries com en 
les inundacions del Vallès 
l’any 1962.
La feina dels metges de cap-

çalera, diu el doctor Pere 
Riera, era ser a la capçalera 
del malalt i intentar guarir-lo 
i si no es podia ajudar-lo a 
morir dignament. També diu 
que la gent preferia morir a 
casa que anar a uns hospitals 
tètrics amb habitacions de 
50 o 60 malalts. Qui tenia 
recursos podia anar a les 
clíniques privades on rebien 
millor atenció. La cosa va 
anar millorant quan l’estat 
comença també a fer hospi-
tals com el de la Vall d’He-
bron el 1955 i el de Bellvitge 
el 1972. La instal·lació de la 
Clínica Guadalupe l’any 66 
ajudà molt els metges d’Es-
plugues. Haurem d’esperar, 
però, al 1976, el dictador 
havia mort el 1975, perquè 
s’inauguri l’ambulatori de 
Lluís Milet i un dispensari a 
Can Vidalet que no esdevin-
drà ambulatori fins el 1995.

La santitat a Esplugues de la postguerra a l’arribada de la democràcia a l’arribada de la democràcia

Amb permís del lector, en recordarem alguns:

abstenir-se–estar-se;  aquest any–enguany;  corva–
revolt;  de moment–ara com ara;  de pacotilla–de 
pa sucat amb oli;  deicidir-se–fer un pensament;  
després–en acabat;  dir paraulotes–renegar;  enre-
dar–ensarronar;  fer front–plantar cara;  forçar el 
pany–espanyar;  fracassar–fer figa;  gratis–de franc;  
gravar–enregistrar;  guardar–desar;  horroritzar–
esgarrifar;  idea fixa–dèria;  idear–empescar-se;  
invertir–esmerçar;  junts–plegats;  labor–tasca;  
manta–flassada;  més o menys–si fa no fa;  mirar–
aguaitar;  molestar–fer nosa;  motivar–engrescar;  
multitud–munió;  no està malament–déu n’hi do;  no 

estar per bromes–no estar per brocs;  no té impor-
tància–això rai;  ocasió–avidentesa;  oci–lleure;  
olor–flaire;  parlar–enraonar;  passió–deler;  perse-
guir–empaitar;  preferir–estimar-se més;  pendre el 
pèl–aixecar la camisa;  principal–cabdal;  problema–
entrebanc;  provar–tastar;  pròxim–vinent;  pujar–
enfilar-se;  rascar–gratar;  satisfer–fer el pes;  tancar 
files–fer pinya;  tenir assumit–tenir coll avall;  tenir 
mala sort–estar de pega;  tipus–mena;  últim–darrer;  
ultimar–enllestir;  utensili–estri;  valer la pena–pagar 
la pena;  verí–metzina;  

A l’hora d’escriure aquest article s’ha fet servir com a 
suport el llibre Salvem els Mots de Jordi Badia i Pujol.

PARLANT DE LA LLENGUA CATALANA

Salvem els mots
Per Enric Alsinet i Jiménez

Seguint la línia dels continguts que ve oferint el Grup d’Estudis d’Esplugues, parlant de la llengua catalana, 
també serà interessant venir a observar com la llengua, sofreix canvis en el seu ús, mots que van quedant 
enrere, substituïts per castellanitzacions o simplement deixen d’usar-se. En aquest procés, el català com a 
llengua, va perdent qualitat i quantitat, no només en parlants, sinó també mots que són genuïns de la nostra 
llengua.



ACTIVITATS DEL GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

AGENDA D’ACTIVITATS DEL GEE, D'OCTUBRE A DESEMBRE 2022  

Dijous 6 d’octubre.  Xerrada: LA EVOLUCIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA A ESPLUGUES. A càrrec de Josep 
Florenza. Casal de Cultura Robert Brillas a les 19:30h

Dissabte 22 d’octubre.  SORTIDA CULTURAL A TERRASSA. Trobada a les 9h a la Plaça Catalunya. 
Preu socis 45,00€, no socis 50,00€

Dijous 3 de novembre.  Xerrada: RECORDS DE LA GENT GRAN. Modera Miquel Casellas, intervindran 
els impulsors del treball. 
Casal de Cultura Robert Brillas a les 19:30h 
En el mateix acte presentació de la Miscel·lània IV:  
Records de  La Gent Gran-3 i entrega del Pou del Vernís als socis  assistents.

Publicació Pou del Vernís n. 72
Dijous 10 novembre.  CAMINADA PER ESPLUGUES-Tercera ruta. Sortida  del Robert Brillas a les 11h.

Dijous 15 de desembre.  Xerrada: CANVI CLIMÀTIC, MOBILITAT I TRANSPORT AL BAIX LLOBREGAT. 
A càrrec de Lluís Carrasco. L’Avenç Centre Cultural a les 19:30 h 
En el mateix acte presentació del llibre: El Barco

El dijous 6 d’octubre va tenir lloc a la nova sala del 
Casal Robert Brillas, a les 19:30 una interessant 
conferència relativa a l’idioma català a cura del soci 
del Grup d’Estudis Josep Florensa i Brillas i van ser-hi 
presents molts espluguins interessats per aquest 
tema. 
Precisament en breu apareixerà un interessant llibre 
d’aquest autor on es presenten els moviments migra-
toris i llur evolució històrica, amb un especial èmfasi 
sobre la situació lingüística a Esplugues, intitulat  
l’Evolució Demogràfica d’Esplugues de Llobregat, 
el contingut del qual serà exposat també en futures 
conferències organitzades per aquest Grup d’Estudis.
La voluntat de l’autor és demostrar estadísticament 
i lingüísticament les causes que posen la llengua 
catalana en perill. Encara que es perfilen possibles 
solucions, la realitat palesa que depèn dels cata-
lanoparlants actuar amb actituds constructives en 
aquest camp.
El tema fou molt interessant, incloent la presenta-
ció de la presidenta de l’Entitat Sra. Rosa Abós i la 
conferència del ponent que es va proposar explicar 
amb dades estadístiques referides a l’àmbit lingüís-
tic existent a la nostra vila, unes constatacions que 
no afavoreixen l’aprenentatge i l’ús del català a les 
zones d’immigració. La conclusió que va assenyalar 
el conferenciant apuntava directament a cada cata-
lanoparlant, que havia de ser conscient a afavorir en 
allò possible, l’aprenentatge de la nostra llengua a 
tots els nou vinguts.
La llengua és quelcom viu, és l’ànima del poble, qües-
tió aquesta que resta força evident en tot aquest 

esforç divulgatiu que ens va presentar el soci Josep 
Florensa.
Els temes concrets que va presentar  amb l’ajut gràfic 
d’una pantalla, es poden concretar així:
1. Evolució sociolingüística del català a Esplugues.
2. Moviments migratoris enregistrats.
3. L’actualitat actual de la llengua a la zona de Can 

Vidalet.
4. Percentatges variants de l’ús de cada llengua.
5. Immigració posterior d’altres països forans a 

l’estat.

En el context mundial d’unes 6.000 llengües, el 
català, llengua romànica que és parla des del segle 
X al Principat, les Illes, al País Valencià, a Andorra, 
al Rosselló francès i a la població italiana d’Alguer, 
ha estat tradicionalment un destorb per la política 
expansionista castellana.
És per aquesta raó, que la conclusió que sembla òbvia 
és la d’afavorir l’aprenentatge  del català en zones 
d’immigració, per bé que l’evolució generacional ens 
acostarà cada vegada més a un equilibri lingüístic 
que harmonitzi ambdues comunitats.

SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA 
DE LA LLENGUA CATALANA
Per Joan M. Puiggròs
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AUTORES i AUTORS D’ESPLUGUES, per  Miquel Casellas

El passat dia 10 de maig del 2022 va 
morir el Dr. Manuel Riera Blanco, fill 
del recordat Dr. Manuel Riera Piera 
i d’Amàlia Blanco, germà del també 
Dr. Pere Riera Blanco.
Tots tres exerciren la medicina 
a Esplugues. El Dr. Manuel Riera 
Blanco, durant poc temps, ja que 

aviat canvià el seu destí i anà a 
exercir la seva professió a Tarragona. 
Aquest fet però, no el feu ser menys 
espluguí, doncs mai es desvinculà 
de la nostra població.
A Tarragona, a més de la medicina, 
també aconseguí la titularitat en 
l'especialitat de Seguretat en el 
Treball i Organització Industrial, 
obtenint plaça i exercint de profes-
sor titular, en el Centre oficial de 
Formació professional de l’Escola de 
Maestria Industrial de Valls.
Els seus escrits feien referència a 
la medicina, sobretot la històrica 

medieval. Pels seus escrits, articles 
i conferències, li agradava estar ben 
documentat pel que era assidu als 
arxius i biblioteques d’arreu.
Va escriure “L’Estudi d’Arts i Medi-
cina de Barcelona (1401-1565)”, 
pel que va rebre l’any 2007 el premi 
“Oleguer Miró i Borràs”. 
“Seguridad e Higiene en el Trabajo“ 
Libro para la formación profesional 
de segundo grado, autorizada la uti-
lización por Orden M. de E. y C. Mayo 
1977, BOE nº. 185. Imp. Gràfiques 
Moncunill, Valls 1976.

Manuel Riera Blanco

Era habitual la seva presència i participació en conferèn-
cies als Congressos Nacionals de Medicina de Catalunya, 
i els seus articles estan publicats a revistes de la Història 
de la Medicina i de les Ciències de la Salut, entre els que 
seleccionem:
La Creu Roja i un metge rural (Esplugues de Llobregat 
1904-1964),  Gimbernat: Vol. 51 (2009).
La autarquía a la medicina, Gimbernat: Vol. 51 (2009).
L’Estudi General de Barcelona. Noves investigacions , 
Gimbernat: Vol. 51 (2009)
Libertad de enseñanzas y unión de escuelas ,  Gimbernat: 
Vol. 47 (2007).
Mestres d'art i medicina, els pretors dels remeis i doctors 
en medicina (1401 a 1565) ,  Gimbernat: Vol. 47 (2007).
Estudio General de Artes y Medicina de Barcelona (1401-
1419) , Gimbernat: Vol. 46 (2006).
Los médicos y las enfermedades en "Lo Crestià" de Fran-
cesc Eiximenis. (1379-1391) , Gimbernat: Vol. 41 (2004).
Los exámenes de suficiencia, las constituciones de 
Cataluña, y las licencias por proceso judicial , Gimbernat: 
Vol. 41 (2004).
Los grados acadèmicos por concesión real y papal, Gim-
bernat: Vol. 41 (2004)
Recull de complements històrics , Gimbernat: Vol. 35 
(2001).
Els privilegis de les Corts de Barcelona, any 1599: 
caràcters diferencials de dos col·legis, Gimbernat: Vol. 
34 (2000).
Las constituciones de Cataluña en la enseñanza de la 
medicina: Vol. 31 (1999)
Col·legis i confraries dels oficis de la medicina: privilegis de 
les corts de Barcelona. Any 1599 , Gimbernat: Vol. 31 (1999).
Don Juan Smith i la Sopa de Rumford, Gimbernat, El privi-
legio de 1599 y sus comentarios históricos , Vol. 17 (1992).
El Colegio de Médicos de Barcelona: una extraña provi-

sión de la Audiencia de 
Pedro IV de 23 de mayo 
de 1342, Gimbernat: Vol. 
22 (1994).
La història de la medi-
cina i la Universitat de 
Cervera: pragmàtiques, 
historiadors i universi-
tats , Gimbernat: Vol. 14 
(1990).
L’Arxiu de Simancas i la 
Universitat de Cervera: 
Aspectes biogràfics 
dels primers metges. 
Aspectes biogràfics i 
socials dels estudiants 
catalans a l’Arxiu Gene-
ral de Simancas. Gim-
bernat 2012, Vol. 57.
Los primitivos de la vacuna en Tarragona y el ingeniero 
de marina Juan Smith, Gimbernat. 
Un programa de Higiene y Seguridad para aplicación 
práctica en una Empresa. Guardonat amb el premi 
“Vicente Ráfales Cercós”. Notas y Documentos sobre 
Prevención de Riesgos Profesionales, Nº 61. INMST. ref. 
4226, Madrid, Ab.1972.

Altres metges – escriptors relacionats amb Esplugues:
Francesc Xavier Buqueras i Bach, metge psiquiatre de 
l’associació ARE, Alcohòlics Reabilitats d’Esplugues. “La 
asistencia psiquiátrica y la sanidad militar”, “Estudio pri-
meros enfermos militares ingresados en el manicomio”, 
“La fuga de Tolstoi”.
Inmaculada Nogués Orpí, metgessa de capçalera de l’am-
bulatori Lluís Millet d’Esplugues. “El Pasajero Interior”.


