
El 2 de febrer a les 7 del vespre la sala d'exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas es va omplir en la inauguració 
de  l'exposició 25+3 del GEE. Va presentar i cloure l'acte la Marta Alarcon. Hi van intervenir l'Eduard Sanz, primer 
tinent d'alcalde de l'ajuntament, i la regidora de cultura Maribel Aguilera. Per part de l'Institut Ramon Muntaner 
ho van fer la directora Mari Carme Jimenez i el vicepresident i president de la Coordinadora de Centres de Parla 
Catalana, Josep Santesmases. Al final ho van fer els presidents i presidentes que ha tingut l'entitat, començant 
per la primera, Roser Camps, seguida de Jordi Figueras, Joan Maria Puiggròs, Santi Campo i per acabar l'actual 
presidenta Rosa Abós i Prats. Agraïm També la presència del Francesc Viso (coordinador del Centres d’Estudis de 
Parla Catalana)  la Genoveva Català, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Lobregat. L’exposició és 
un molt bon recull de la feina duta a terme durant aquests 28 anys i feta amb tres anys de retard com a conseqüència 
de la covid.

Com diu la Begoña Monzonci-
llo: Dijous 2 de febrer de 2023 
vam celebrar el 25è aniversari 
del Grup d'Estudis d'Esplugues, 
amb la presència de càrrecs de 
l'Ajuntament d'Esplugues i de 
persones vinculades a la cultura 
catalana. Al llarg de l'acte, els 
parlaments que vam sentir, amb 
tots els seus ets i uts, ens van 
complaure prou. Hem vist com 
el Grup d'Estudis fa una feina 
molt necessària per tal de fer 
palesa la cultura i el patrimoni 
de la nostra ciutat. Això ha fet 
que el Grup d'Estudis estigui 
viu des de l'any 1994. Són 
28 anys on les persones hem 

demostrat que volem continuar 
gaudint i estimant la divulgació 
de la història i cultura d'Esplu-
gues. Cal conservar i donar a 
conèixer aquest tresor que és 
nostre i que tenim a les mans.
L’exposició estava dividida 
en vuit plafons: Inici del grup 
d’Estudis, Els casaments, 
Trobades mensuals amb la 
gent gran, Tradicions de Cul-
tura Popular, Costums I Enti-
tats d’Esplugues; Caminades 
i aplecs a Sant Pere Màrtir, 
Publicacions del Grup d’Es-
tudis, El Pou del Vernís, Sor-
tides Culturals, Sant Jordi 
poètic i musical i, finalment, 

El Barco. Cadascun d’ells 
presenta un disseny diferent i 
alterna textos, fotografies, car-
tells, fulls informatius...
La Montse Ruiz explica així la 
feina feta: Durant vuit mesos 
hem estat treballant en la cre-
ació dels panells de l’exposició. 
Cada dimarts en acabar la 
reunió de junta, en Josep Cas-
tells ens feia treballar de valent. 
Nosaltres li dèiem què volíem 
fer i ell ens orientava i asses-
sorava. Sense ell no ho hau-
ríem aconseguit. També hem 
comptat amb la col·laboració 
de l’Enrique, el conserge del 
Robert Brillas, tan atent i ser-
vicial com sempre. 
Però no tot s’acaba preparant 
l’exposició després calia ser-hi 
presents quan estava oberta, així 
ens ho explica la Cami Golart: 
Durant el temps que ha durat 
l’exposició la junta del GEE ha 
anat alternant cada dia la seva 
presència per poder atendre i 
acompanyar en la visita totes 
les persones que han gaudit 
de l’exposició. Com que tenim 
una bona comunicació entre 

tots nosaltres, ha estat molt 
fàcil fer els torns. Són d’agrair 
les felicitacions que el grup 
ha rebut per la seva tasca i la 
gent que ha firmat el llibre que 
vam posar perquè poguessin 
deixar-nos el testimoni de la 
seva participació a l’exposició. 
El Grup d’Estudis d’Esplugues, 
compta amb un important arxiu 
documental, bibliotecari, foto-
gràfic i de vídeo, que al llarg 
d’aquests vint-i-vuit anys, ha 
anat recopilant a través de les 
diferents activitats realitzades, 
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com són les xerrades, visites 
culturals, excursions i altres, 
explica la Mercè Masot. Amb 
el projecte presentat de com 
s’havia de fer l’exposició, s’ha 
anat rebuscat la informació i 
material adient, què s’ha uti-
litzat per als plafons exposats, 
que representen el recorregut 
de tots aquest anys de funci-
onament del Grup d’Estudis 
d’Esplugues.
Per acabar els comentaris en 
relació a l’exposició, una refle-
xió final de la nostra presidenta 
Rosa Abós: És tanta la il·lusió 
que ens ha fet aquesta exposició 
i hi hem treballat tant, que ho 
hem volgut compartir amb totes 
aquelles persones que creuen 
en la nostra feina i ens recolzen 
contínuament. Els socis, els 
amics, altres entitats, autoritats 
de l’ajuntament, directora i 
presidents d’altres centres d’es-
tudis i de l’Institut Ramon Mun-
taner. Tots sou els nostres guies. 
Gràcies una vegada més. Però 
què passa quan et conviden i 
no pots correspondre a la invi-
tació? Doncs t’excuses perquè 
tens una agenda molt ajustada, 
agraeixes la invitació i felicites 
l’entitat per l’esdeveniment. 
En aquest cas ni la Consellera 
de Cultura de la Generalitat 
ni l’Alcaldessa d’Esplugues 
no han actuat d’acord amb les 
normes bàsiques de cortesia.
Agraïm a la Marta Alarcón 
que va actuar com una per-
fecta mestra de cerimònies la 
seva contribució presentant 
i cloent l’acte, així com a la 
representació de l’Ajuntament 
i de l’Institut Ramon Muntaner 
el seu suport participant en la 
inauguració de l’exposició.
La regidora de cultura; Mari-
bel Aguilera ens va felicitar i 

va destacar que som una eina 
transmissora i investigadora del 
coneixement de la nostra ciutat 
destacant la nostra tasca inves-
tigació antropològica, social i 
històrica de la nostra població.
La Mari Carme Jiménez, direc-
tora del l’IRMU, ens va agrair 
la tasca de col·laboració amb 
les activitats del IRMU i es 
va comprometre a col·laborar 
també en les nostres activitats.
En Josep Santasmases, vivepre-
sident de l’IRMU i president 
de la CCEPC va destacar la 
feina dels centres d’estudis 
que van començar aprofitant 
les escletxes que anava deixant 
la dictadura franquista i que 
posteriorment van viure un 
gran desenvolupament amb la 
transició democràtica. Avui 
en dia són un model d’estudi 
i coneixement d’èxit i estan 
escampats arreu el territori amb 
més de 130 entitats.
Eduard Sanz, primer tinent d’al-
caldia, va destacar la importàn-
cia que una entitat que es dedica 
a investigar i difondre la nostra 
història tingui una trajectòria 
que li permeti explicar la seva 
pròpia història. Va destacar que 
posem les persones en el centre 
dels nostres estudis i es va com-
prometre a seguir col·laborant 
amb el Grup d’Estudis i si pot 
ser anant més enllà.
Quan una entitat celebra el seu 
aniversari és perquè ha estat 
capaç d’impulsar un treball 
al llarg dels anys. Com passa 
sempre es passen millors i pit-
jors moments però s’ha donat 
una trajectòria en la qual hi 
ha hagut la col·laboració de 
moltes persones, moltes de les 
quals continuen actives, algu-
nes que ens han deixat i van 
ser recordades en les diferents 

intervencions. Per celebrar 
aquest aniversar vam pensar 
que la intervenció dels presi-
dents i presidentes que ha tingut 
l’entitat era la millor manera de 
representar el conjunt deI Grup 
d’Estudis.
La Roser Camps (1994-2002) 
va explicar que una tarda de 
l’octubre de 1994 unes por-
ques persones es van reunir 
a l’Avenç. Teníem un repte 
molt difícil: preservar el poc 
patrimoni que llavors quedava 
a Esplugues. Aquesta era la 
finalitat principal. En el fulletó 
que es va editar en el moment de 
la fundació parlem de recerca, 
d’estudi, d’anàlisi, identitat, de 
salvaguarda i divulgació. Va 
acabar recordant les moltes 
persones que ens han deixat i 
que havien col·laborat amb el 
grup i ens va esperonar a con-
tinuar treballant en la protecció 

de la memòria d’un poble que 
ara en diuen ciutat.
El Jordi Figueres (2002-2003) 
va explicar que el Grup d’Es-
tudis havia patit moltes tensions 
internes en relació a la protecció 
d’un patrimoni que vèiem que 
anava desapareixent. En aque-
lla crisi vaig agafar la presidèn-
cia perquè pensava que el Grup 
d’Estudis havia de tenir les dues 
funcions: la història s’havia 
de rescatar, estudiar i fer-ne 
difusió però també s’havia de 
defensar. Va acabar dient que li 
va tocar una època de crisi però 
es va acabar tirant endavant 
l’exposició dels casaments que 
va servir per reviscolar el Grup 
d’Estudis.
El Joan Puiggròs (2003-2007) 
va parlar de la seva presidèn-
cia com un servei a la societat 
espluguina i a Catalunya: la 
immensa quantitat d’hores i 
treballs que em va ocupar són 
les més ben emprades de la 
meva vida. Però el meu currí-
culum fora del tot injust si no 

esmentés que, al darrere meu, 
hi havia col·laboradors i col-
laboradores que van cremar 
moltes hores del seu temps 
lliure per reeixir en aquest 
projecte del Grup d’Estudis 
de forma del tot altruista i de 
servei a la societat.
El Santi Campo (2007-2013) va 
començar explicant que un dia 
el Joan Puiggròs li va dir que 
el Grup d’Estudis passava un 
moment difícil que calia incor-
porar més persones a la junta i 
va decidir de col·laborar i que 
la participació de la ciutadania 
en les activitats va demostrar 
que el GEE era necessari. Va dir 
també que es van començar les 
activitats a la xarxa que perme-
ten millorar la difusió de la feina 
feta. Va destacar la importància 
de la feina de la Rosa Abós, 
primer a la junta i després de 
presidenta. I va acabar remar-

cant la feina de continuïtat i 
de bon ambient que hem sabut 
crear col·lectivament i el fet que 
tant el Joan com ell segueixin a 
la junta ho demostra.
La Rosa Abós (2013) va remar-
car el treball com equip I també 
que per ella la gent del Grup 
d’Estudis som amics. Va voler 
destacar també la feina del Rafel 
Marco i l’alegria que ens dona 
que la seva filla Anna Maria 
s’incorpori a la junta. Va elogiar 
el Josep Castells per tota la feina 
de l’exposició, especialment 
en el disseny que trobem molt 
encertat. Va acabar cridant els 
membres de la junta per fer la 
foto de grup amb les persones 
que van intervenir a l’acte.
Va cloure l’acte la Marta 
Alarcón convidant-nos a una 
copa de cava.
Trobareu les diferents interven-
cions íntegres en el vídeo del 
Josep Castells que tenim a la 
nostra pàgina web.
Per acabar algunes reflexions 
sobre el Grup d’Estudis passat i 
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL GEE, DE GENER A JUNY 2023  
Dijous 19 de gener   Assemblea General ordinària
Del dijous 2 al dijous 9  de febrer   Exposició dels 25+3 anys del GEE
Publicació del Pou del Vernís n.73
Dijous 2 de març  Xerrada:  L’ Evolució Demogràfica a Esplugues a càrrec de Josep Florenza.    
  Venda del llibre. Casal de Cultura Robert Brillas, a les 19:30h.
Dimecres 22 de març  Projecció:  Pel·lícula:  LA CARTA. Presenta Joan Ribas, a les 19h al Casal Robert Brillas.  
  Organitzen el Consell de la Parròquia Santa Magdalena i el GEE. 
  Serà la primera part de la xerrada que ell mateix ens oferirà sobre el Canvi Climàtic al juny.

Dissabte 11 de març Sortida: Matinal Casa Vicens a les 11.30, preu 17€.
Dijous 13 d’abril   Sant Jordi poètic i musical amb la proclama i poesies, la música a càrrec de 
  La Família Casals. A les 19:30h al Robert Brillas,
Dijous 27 d’abril  Xerrada:  Les Caves Marguery a càrrec del Josep Alcalde, a les 19:30 a l’Avenç Centre 
  Cultural. Organitzen L’Avenç i el GEE.
Dijous 11 de maig  Xerrada:  Els orígens de Catalunya 3a part a càrrec de Cristian Dominguez,  
  a les 19:30h al Casal Robert Brillas.
Maig  Sortida cultural: a Canet data sense determinar. Hi estem treballant.
Dijous 1 de juny  Xerrada:  El Canvi Climàtic a càrrec de Joan Ribas a les 19:30h al Robert Brillas.
Publicació del Pou del Vernís n.74
Us anirem informant de les dates que no estan concretades

futur que ens han fet arribar tres 
membres de la Junta.
L’Enric Alsinet ens diu: Més 
d’un quart de segle fent poble, 
fent país. El Grup d’Estudis 
d’Esplugues és un patrimoni 
intel·lectual però també és his-
tòria, de relacions entre veïns, 
de la suma d’esforços en comú 
per dur a terme una tasca cultu-
ral i de divulgació de l’essència 
d’Esplugues, la nostra estimada 
ciutat. Nosaltres, com a veïns 
i socis de tan honorable asso-
ciació, tenim l’obligació ètica 
i moral de seguir treballant, 
mantenint l’esperit sense obli-
dar qui som. Obrir les portes 
a les noves generacions per 
seguir tan bell objectiu, amb 
nous formats i noves pers-
pectives que encara estan per 
arribar. Créixer i conèixer, 

divulgant el bo i millor, pro-
mocionant el talent intel·lectual 
espluguí. 
La Lídia Verdier reflexiona 
sobre la història de les entitats 
i les persones: Des d’un punt 
de vista general en la història 
d’una societat, els 25+3 anys 
del Grup d’Estudis poden sem-
blar poc temps si es comparen 
amb els d’altres entitats com 
els 151 anys d’existència de 
l’Ateneu Barcelonès o els 117 
de l’Avenç Centre Cultural 
d’Esplugues. Però en la vida 
de les persones poden significar 
una part important de la seva 
vida ja que en aquest temps uns 
han estat estudiant, molts han 
desenvolupat la seva carrera 
laboral i uns altres s’han enca-
minat a una jubilació després 
d’anys de treball. Uns s’han 

aparellat i desaparellat, molts 
han tingut fills i altres nets. I 
el Grup d’Estudis, com tantes i 
tantes entitats, aquests 25 + 3 
anys, amb les persones que han 
format i formen la Junta han 
donat part del seu temps per 
treballar dia rere dia preparant 
sortides culturals, xerrades, 
actes, publicacions..., amb el 
propòsit d’apropar patrimoni 
i cultura a la gent de la nostra 
ciutat i, per extensió, de Cata-
lunya. Els propers 25 anys (i 
més) altres juntes i persones 
continuaran treballant per a 
la població d’Esplugues. Això 
és una entitat, un conjunt de 
persones que treballen en uns 
objectius que aportin quelcom 
a altres persones.
La darrera persona que s’ha 
incorporat a la Junta Direc-

tiva és l’Anna Maria Marco, 
filla del membre de la junta 
Rafael Marco, que ens explica 
el perquè de la seva incorpora-
ció al grup: La meva arribada 
al Grup d'Estudis d'Esplugues 
ha coincidit amb la celebració 
dels seus 25 +3 anys, quina 
millor manera d'iniciar la meva 
col·laboració! La raó de voler 
implicar-me en el seu projecte 
és la ferma voluntat de con-
tinuar la tasca, que fins ara, 
ha estat realitzant el meu pare 
en aquest grup amb tant valor 
cultural per a la nostra ciutat. 
En paraules del meu pare, el 
Grup d'Estudis ha estat sempre 
sinònim de treball per mantenir, 
transmetre i donar valor a la 
tradició, els orígens i tots els 
fets històrics que han fet d'Es-
plugues la ciutat que és ara. 
Reviure, recordar i divulgar 
el nostre passat, tot donant-li 
la importància que mereix. 
És així com es pot aconse-
guir, al meu parer, enfortir el 
sentiment d'identitat, de perti-
nença, de compromís i respon-
sabilitat envers la nostra ciutat. 
Començo ara a caminar amb 
aquest grup amb molta il·lusió 
i amb moltes ganes d’aprendre. 

Aquest article és una feina 
coral que ha comptat amb par-
ticipació de tots els membres de 
la Junta Directiva.
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La Miscel·lània I. Esplugues i el Modernisme.
Editada el 1999. 

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

Durant els més de vint-i-cinc anys 
de funcionament del Grup d’Estudis 
d’Esplugues, han estat moltes les 
publicacions que ha editat, cartells, 
tríptics, catàlegs i llibres.
Seguit del primer cartell publicat, 
referent a la presentació del GEE 
el 25 d’abril de 1996, han continuat 
els cartells anunciant totes les acti-
vitats que ha realitzat, els primer 
en color sèpia i ja posteriorment 
a tot color. Caminades i aplecs a 
Sant Pere Màrtir, celebracions de la 
Diada de Sant Jordi, Sortides cultu-
rals, Tradicions de Cultura Popular, 
Costums i Entitats d’Esplugues, 
Conferències i Exposicions, totes 
aquestes activitats han tingut el 
seu cartell anual o sobre l’acte en 
particular.
És important i un referent la publi-
cació, El Pou de Vernís, butlletí del 
GEE, que des del març del 2000, 
s’ha anat publicant ininterrompu-
dament. Els primers anys amb dos 
fulls, al 2003, amb quatre fulls i des 
del 2008, quatre fulls i en color.
Valorem molt i és un fons important, 

tots els llibres publicats, què n’han 
estat diversos. Cal remarcar que 
són llibres escrits per socis del GEE: 
Memòria i Evolució dels casaments 
a Esplugues, de l’any 2003. Llibre 
publicat arran de l’exposició amb el 
mateix nom, realitzada amb el recull 
de fotografies de casaments, d’entre 
els anys 1897 fins el 1960, cedides 
per espluguins, on es veu l’evolució 
de la moda i la vestimenta de casa-
ment a través dels anys.
L’abril del 1999, es va iniciar la col-
lecció “Miscel·lània”, amb Esplu-
gues i el Modernisme. La segona el 
novembre del 2007, amb les trans-
cripcions dels Records de la Gent 
Gran, recull del cicle de trobades, 
realitzades amb persones grans 
d’Esplugues, explicant les seves 
vivències, amb diversos temes de la 
vida espluguina. Xerrades què es van 
fer des del 2001 fins el 2006, amb 
una gran quantitat de temes diver-
sos i que va comportar la publicació 
d’una tercera, Records de la Gent 
Gran 2, el novembre del 2017 i una 
quarta, Records de la Gent Gran 3, 
el novembre del 2022, .

A l’octubre del 2016, s’inicia la col-
lecció “Quaderns”, amb Els viatges 
d’un claustre gòtic. El segon, al març 
del 2018, El paisatge agrícola i rama-
der. El tercer, Esplugues pas a pas, al 
desembre del 2020. Al novembre del 
2022, El Barco. I el març del 2023, el 
cinquè, Evolució demogràfica d’Es-
plugues de Llobregat.
El Grup d’Estudis d’Esplugues, en 
col·laboració amb la Crònica de la 
Vida d’Esplugues, ha publicat un 
catàleg anomenat, 2n recull d’au-
tors espluguins, on s’s’esmenten 
els noms d’escriptors i les dades 
dels seus llibres publicats. El Catà-
leg de l’Exposició, Grup d’Estudis 
d’Esplugues 25 anys + 3, en la què 
explica la història del GEE i els tre-
balls realitzats, com a document de 
presentació de l’exposició, que amb 
el mateix nom, s’ha realitzat entre 
el 2 i el 9 de febrer de 2023, al Casal 
Robert Brillas.
Esmentem també un punt de llibre, 
que es regala amb els llibres i el 
tríptic de subscripció al GEE.

Publicacions del Grup d’Estudis d’Esplugues


