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El Grup d’Estudis d’Esplugues fou creat la tardor de 1994 per un collectiu de persones
motivades per l’interès i la curiositat a descobrir i aprofundir moltes de les vivències del
nostre passat, un passat on volem trobar la clau del nostre present i projectar-les al futur.

La presentació pública es va fer dijous 25 d’abril de 1996 a les 8 del vespre al
Casal de Cultura Robert Brillas. L’acte va consistir en una taula rodona
sobre “El paper dels Centres d’Estudis” i la projecció del vídeo

“La Sag
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Una de les primeres activitats va ser l’organització de la primera caminada a Sant Pere
Màrtir el 15 de juny de 1997 amb l’objectiu de descobrir la muntanya d’Esplugues.
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Amb motiu de la desaparició del Raval l’any 1968 el Grup d’Estudis d’Esplugues junt amb
l’Arxiu Municipal decidim treballar en un projecte de recerca, estudi i memòria anomenat:
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L’Arxiu Municipal inaugurà el juliol de 2018 una exposició que serà el preludi de les cinc
conferències que aniran narrant la història del Raval.
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Treball i recerca històrica elaborats per Irene García Muñoz i Lídia Verdier i Guasques

que complementa la investigació fent un estudi arquitectònic de l’edifici.
L’objectiu d’aquesta tasca ha estat recollir informació, posar-la en el context històric,
social, econòmic i geogràfic corresponent. Saber el motiu de la seva construcció i

també el perquè de la seva degradació.

El Grup d’Estudis d’Esplugues continuarem amb la nostra tasca de protegir, preservar
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La junta del Grup d'Estudis d'Esplugues, presidida per Rosa Abós i Prats, ha volgut
commemorar aquests 25 anys + 3 de la seva fundació, amb una exposició recull de
totes les activitats, sortides, conferències, publicacions i reivindicacions, que durant el
transcurs d'aquests anys, seguint el treball de presidents i juntes anteriors i amb el

suport dels socis, s'han anat realitzant.
Tindreu en aquest catàleg una recopilació íntegra dels panells de l'exposició.
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Dins el conjunt de conferències, el Grup d’Estudis d’Esplugues, ha tingut un reconeixement amb les

entitats culturals i populars d’Esplugues, commemorant efemèrides i dates singulars
d’aquestes entitats.

Durant el curs 2006 – 2007, el pedagog Joan Soler i Amigó, ens parlà de les festes tradicionals:

La castanyada i els panellets.  Nadal i el pessebre.  Nadal i el guarniment. Carnaval i màscares.
Pasqua i Rams. L’Arbre de Maig. Solstici d’estiu, Sant Joan, fogueres i coques.
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Del maig de 2001 al juny de 2006 van tenir lloc més de 40 conferències amb la gent gran que
són un exemple d’història oral protagonitzades per persones que tenien molt a aportar a la
nostra història local. Les Miscellànies II, III i IV, recullen una gran part d’aquestes xerrades.
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Originàriament eren una reivindicació del cim de Sant Pere Màrtir, per a dignificar-lo.
La preparació i organització de la sortida es va fer conjuntament amb Espluga Viva.
Un cop al cim es celebrava l’aplec, amb esmorzar, música i bon ambient de germanor.

Com a record de la trobada s’obsequiava als assistents amb un platet de ceràmica dissenyat per
Andreu Ferret i Pagès, on es mencionava l’edició i any de la caminada. A la part central
hi figurava la illustració d’una flor característica de Collserola. Amb el pas del temps,
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L’any 2003 el Grup d’Estudis d’Esplugues va inaugurar l’exposició Memòria i Evolució dels casaments
a Esplugues. Recull de 1897 a 1960.  Arran d’aquesta mostra es va publicar el llibre amb el mateix títol. 

Aquesta fita s’aconseguia gràcies a la tasca de recerca i investigació que l’equip que aleshores
conformava el Grup d’Estudis va portar a terme. A través de les 60 preguntes que es van
fer als protagonistes, s’obtingueren respostes de gran valor històric i social.

La documentació recollida va permetre tenir una visió global de com s’organitzaven
els casaments, des de la p
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veure l’evolució de la moda en els vestits, joies i regals dels convidats ...

A través d’aquest treball també hem pogut conèixer noms i cognoms
de modistes, floristes, mossens, o bé els noms dels restaurants on es
feien els convits.

Però tota aquesta feina no hagués estat possible sense la collaboració
de les veïnes i els veïns d’Esplugues que van aporta
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A tu que també estimes Esplugues.
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Des de l’abril de 2004 cada any fem una activitat poètica i musical per celebrar la diada de Sant Jordi.

L’acte inclou la lectura de la Proclama de Sant Jordi que serveix per reflexionar sobre la
importància d’una diada, que és la festa més popular a Catalunya.

Des de l’abril de 2004 cada any fem una activitat poètica i musical per celebrar la diada de Sant Jordi.
L’acte inclou la lectura de la Proclama de Sant Jordi que serveix per reflexionar sobre la

importància d’una diada, que és la festa més popular a Catalunya.

Isabel Lozano i Jordi Udina.
Lectura de poemes abril 2011
Isabel Lozano i Jordi Udina.
Lectura de poemes abril 2011 50è aniversari AEIG Sant Jordi abril 201250è aniversari AEIG Sant Jordi abril 2012 Poemes escrits i recitats per Maria Collado.

Actuació musical de la família Casals abril 2016
Poemes escrits i recitats per Maria Collado.
Actuació musical de la família Casals abril 2016

..
Les visites  culturals que organitza el Grup d’Estudis no només contemplen conèixer monuments històrics,

museus o viles del nostre país.  En aquestes sortides també volem explicar el context històric
dels llocs que visitem. Això requereix una preparació acurada de la sortida i facilitar que també

hi assisteixi tota la ciutadania interessada. El material gràfic i explicatiu de la sortida
el tenim a la nostra pàgina web per fer-lo més accessible.

Fem dues menes de sortides, les que duren tot el dia en autocar i les que són de migdia
i ens permeten mou
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La primera publicació del Grup d’Estudis d’Esplugues és de l’any 2000 amb la
“Miscellània I” que porta per títol “Esplugues i el Modernisme. Patrimoni i ciutat ”
i que recull les conferències que es van impartir la primavera de 1999 al Casal de

Cultura Robert Brillas.
Al llarg de la nostra història, el Grup d’Estudis d’Esplugues ha seguit investigant, estudiant i

publicant nous temes d’interès i actualitat de la nostra vila. 
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