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A l’hivern, bona taula i vi calent.

 A SOTA DEL
CASAL DE CULTURA

ROBERT BRILLAS 
S’AMAGA UN 

TRESOR IGNORAT

Esplugues ara és un contínuum d’as-
falt i blocs de pisos que cada cop 
s’enfila més cap a la muntanya i els 

pocs espais lliures que resten, gràcies a 
plans urbanístics tan fantàstics com el 
Caufec i les àrees residencials estratègi-
ques, que continuen massificant el nostre 
poble. Amb tot, fins fa relativament poc, 
Esplugues era eminentment agrícola i 
ramadera: com ens recorden els pares i 
avis, «abans tot això eren camps». Un dels 
conreus que va tenir més èxit va ser el de 
la vinya. En resten pocs vestigis, ignorats 
per la majoria dels espluguins, com ara les 
caves Marguery, enterrades sota l’actual 
Casal de Cultura Robert Brillas.

La família Brillas va començar a produir 
raïm a principis del s. xix, però fins al final 
d’aquella centúria la seva empresa no va 
començar a anar bé de debò: produïen 
tota mena de vins, com mistela, moscatell 
i vi ranci. Va ser aleshores quan el cap de 
la família d’aquell moment, Josep Brillas 
i Batllori, va reformar la masia antiga de 
Can Brillas, dotant-la dels elements mo-
dernistes que encara són visibles a la fa-
çana i a l’interior. 

Una mica més endavant, Josep Brillas i 
Socias va començar a elaborar xampany 
de la marca Marguery, el 1924, que s’em-
magatzemava a les caves que encara 

es poden visitar (amb una mica de sort, 
conservades de manera lamentable) sota 
l’actual Casal de Cultura. L’empresa va te-
nir molt bona acollida comercial, però el 
1968 es va deixar de produir.

L’edifici horrorós del Casal de Cultura, 
construït per l’Ajuntament el 1984, es 
va aixecar damunt de les caves, fent-ne 
malbé una part i enterrant-les com a ben 
mortes fins avui. Una vella reivindicació 
dels veïns del barri és rehabilitar les ca-
ves per fer-les visitables. Fa temps que 
es parla de repensar l’ús de l’actual Casal 

LA FAMÍLIA BRILLAS ERA PROPIETÀRIA D’UNA 
EXPLOTACIÓ VITÍCOLA ARA ENTERRADA SOTA EL 

MONSTRE DEL CASAL ROBERT BRILLAS

EL PASSAT VINÍCOLA

de Cultura i de reformar-lo per fer-hi una 
mena de museu o memorial del passat 
rural d’Esplugues, que fins fa pocs anys 
encara es mantenia. El dissortat i desa-
graït Casal de Cultura i el conjunt de la 
masia podrien tenir una nova vida, més 
amable i arrelada a la terra d’on van 
emergir, una història ara colgada sota el 
ciment gris. Esperem que l’equip de go-
vern compleixi l’acord.

[Text escrit amb l’ajuda de l’article de la 
Crònica de la Vida d’Esplugues, 538, abril 
1995, signat per Pasqual Juan i Lloret]
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Esplugues, a diferència d’altres ciutats 
del nostre voltant, encara no disposa 

d’un Pla de comerç local propi. Això vol 
dir que, en un context molt advers, no 
hi ha cap política coherent i global per 
protegir-lo i promoure’l.

A això s’hi afegeix l’amenaça del nou 
centre comercial inclòs en el Pla Caufec 
—que ja s’està construint—, que com 
s’ha demostrat en casos semblants 
(l’Splau, l’outlet de Viladecans, etc.) 
tindrà un efecte molt negatiu envers el 
petit comerç d’Esplugues.

Per això hem pactat amb l’equip de 
Govern la redacció d’un Pla estratègic de 
comerç local. Hi ha una partida d’11.000 
€ per iniciar la redacció del pla, ampli-
able més endavant en modificació de 
crèdit i que se suma a 11.000 € més de la 
Diputació de Barcelona.

PER QUÈ HEM VOTAT A FAVOR DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT?

En el pressupost del 2016 
ja vam pactar l’inici de 

l’estudi de reforma de la 
plaça de Santa Magdalena 
per reurbanitzar-la i condici-
onar-la per als vianants, ex-
pulsant-ne els cotxes que hi 
ha ara. D’aquesta manera, la 
plaça de l’Ajuntament podrà 
ser una veritable plaça Major 
del poble on els espluguins 
i les espluguines hi podrem 
passejar, fer activitats o jugar 

sense els inconvenients 
actuals. 

Durant el 2017 es crearà un 
vial per darrere dels edificis 
que garantirà l’accés de vehi-
cles als aparcaments privats; 
posteriorment, s’encararà la 
reforma de la plaça, que es 
finançarà amb una partida 
que s’aprovarà en modifica-
ció de crèdit al mes de febrer, 
també pactada en aquest 
tràmit pressupostari.

El Robert Brillas es va construir damunt les anti-
gues galeries de les caves Marguery, propietat 

de la mateixa família Brillas. Són una petita joia 
que forma part del patrimoni històric d’Esplugues. 
Actualment estan tancades al públic a causa del 
seu estat deplorable, i molt poca gent coneix 

l’existència d’aquest vestigi del 
passat agrícola del poble. Tot i 
que aquest Ajuntament mai no 
s’hi ha mirat gaire en la conser-
vació del patrimoni històric (la 
construcció del Casal va destruir 
parcialment les caves), hem 
arrencat de l’equip de Govern 
el compromís d’estudiar-ne la 
conservació i l’eventual obertu-
ra al públic, segons un projecte 
que s’haurà de definir durant 
aquest mandat. Una demanda 
antiga proposava aprofitar 
aquell espai com a museu 
del passat pagès i ramader 
d’Esplugues, com una manera 
de conservar la memòria 
col·lectiva. Serà un bon punt 
de partida.

L’estudi de la inclusió de clàu-
sules socials en la contractació 

pública ja es va pactar en els 
pressupostos del 2016, però no 
ha acabat de fructificar durant 
l’any. Així doncs, i ja que sembla 
que hi ha una certa predisposició i 
sensibilitat en aquest tema, donem 
una nova oportunitat al Govern 
municipal, el qual s’ha compromès 

novament a convocar la comissió i 
incloure en els contractes públics 
les clàusules socials, que han d’afa-
vorir els drets dels treballadors 
amb menys possibilitats de trobar 
feina, millorar-ne les condicions de 
vida i afavorir les persones atura-
des d’Esplugues en l’accés a llocs 
de treball. Esperem que aquesta 
vegada sí que vagi de debò.

Després de negociar els Pressupostos municipals 
del 2017, l’equip de Govern ha acceptat algunes 

partides que consideràvem importants i que es po-
den veure en aquesta pàgina: l’inici del casal d’enti-
tats al barri del Gall (segons el projecte que impul-
sa la Coordinadora d’Entitats), un Pla de comerç 
local i l’inici d’un projecte de futur per a les caves 
Marguery. Pensem que són tres bones propostes 
nostres per a la nostra ciutat i ens sentim orgullosos 
que l’equip de Govern se les hagi volgut fer seves.

A més, segueix endavant el projecte de reurbanit-
zar la plaça de l’Ajuntament i el projecte de ‘bran-
ding’ per portar inversions a la nostra ciutat, que 
vam pactar en els pressupostos de 2016. Entenem, a 
més, que inversions com la del poliesportiu de Can 
Vidalet, l’allargament dels carrils bici, la construcció 
dels dos nous mercats i la recuperació de les obres 
de l’auditori (propostes no pactades directament 
amb nosaltres, però incloses en aquests pressupos-
tos) són projectes molt importants que hem estat 
reclamant durant molt de temps i que sembla que 
finalment veuran la llum. Hem de dir, doncs, que 

malgrat les diferències evidents que ens separen en 
alguns temes, compartim amb el PSC una certa visió 
sobre les prioritats d’inversió actuals.

Però són uns pressupostos que ens els agafem 
amb cautela perquè hi ha molts matisos d’aquest 
pressupost amb els quals no estem d’acord. Per 
exemple, lamentem el sistema pervers que fa que no 
es pugui utilitzar el superàvit municipal per abor-
dar problemes socials: accés a l’habitatge, pobresa 
energètica, desocupació, etc.; i ens els agafem amb 
cautela, sobretot, perquè el grau de compliment 
dels compromisos anteriors no ha estat mai del tot 
satisfactori.

Per tot plegat, donem un segon vot de confiança 
a aquest Govern votant uns comptes que toquen 
moltes tecles diferents, totes molt necessàries i 
amb criteri de rendibilitat social clar. Però estarem 
amatents al seu compliment. Si s’aconsegueixen 
executar totes les partides en la seva totalitat, Es-
plugues pot fer passes endavant en força aspectes. 
Però si no, estarem igual que sempre. Esperem no 
haver-nos de penedir d’aquest vot. 

“
”

ELS PRESSUPOSTOS DEL 2017 
INCORPOREN PROPOSTES QUE 

CONSIDEREM IMPRESCINDIBLES 
PER A ESPLUGUES I INVERSIONS 

MOLT IMPORTANTS PER AL 
FUTUR DE LA CIUTAT

La manca d’espais adients per a 
les entitats de cultura popular 

és un problema de fa molts anys. 
Les entitats, organitzades a través 
de la Coordinadora d’Entitats, han 
presentat un projecte liderat per 
Castellers d’Esplugues per fer un 
nou edifici al final de la rambla 
d’Àngel Guimerà, al costat del 
col·legi Lola Anglada, en un solar no 
construït tipificat d’equipament que 
és propietat de l’Ajuntament. Un cop 
vam conèixer aquesta proposta, que 

cobreix tots els requisits neces-
saris, ens la vam fer nostra imme-
diatament i la vam incloure en la 
negociació pressupostària. L’equip 
de Govern ha acceptat incloure en 
els Pressupostos del 2017 l’inici del 
projecte, amb una partida per valor 
de 100.000 €. Gràcies a aquesta 
mesura, i si no hi ha entrebancs, el 
nou casal d’entitats podria ser una 
realitat d’aquí pocs anys. Nosaltres 
n’estem especialment contents.

Pla de comerç local

Reforma de la plaça 
de l’Ajuntament

Nou local d’entitats

En el Pressupost del 2016 
vam pactar la contracta-

ció d’un tècnic de promoció 
econòmica dedicat a captar 
inversió forana i empreses 
externes perquè s’instal·lin a 
la nostra ciutat. La proposta 
ha evolucionat en un projecte 
complet de ‘branding’ o 
«construcció de marca» 
en què s’han analitzat les 
oportunitats i fortaleses que 

ofereix Esplugues, per desen-
volupar en conseqüència un 
Pla de promoció econòmica 
que permeti dinamitzar 
l’economia local i generar 
llocs de treball qualificats a 
Esplugues. Es preveu, doncs, 
que la incorporació del tècnic 
que havíem pactat el 2015 es 
porti a terme durant el 2017. 
Estarem atents al compli-
ment d’aquest acord.

Caves Marguery

‘Branding’ i promoció 
econòmica

Clàusules socials en els 
contractes municipals
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Agenda de febrer i març
ERC – Gent per Esplugues

Homenatge a Companys
El 15 d’octubre vam homenatjar el presi-
dent Lluís Companys en el 76è aniversari 
del seu afusellament. Aquest any, a més, 
hem presentat de nou una moció que ja 
s’havia aprovat l’any 2003 en què s’acor-
dava que cada 15 d’octubre l’Ajuntament 
en rememoraria l’assassinat. 13 anys des-
prés, el Govern municipal ja feia temps 
que havia oblidat aquell compromís, i per 
això l’hem tornada a presentar i s’ha tornat 
a aprovar.

Reunió de la Secció Local
L’Avenç

Dia Internacional de les 
dones

Reunió per preparar el Ple
L’Avenç

Ple Municipal
Ajuntament d’Esplugues

Acte amb Alba Vergés (diputada) i 
Herminia Villena (metgessa):

«La salut a la nova república»

març

1
21 h

març

14
21 h

maig

16
19 h

març

8
Tot el dia

març

15
21 h

Reunió per preparar el Ple
L’Avenç

Ple Municipal
Ajuntament d’Esplugues

febrer

14
21 h

febrer

15
18 h

Contra la violència masclista
D’entre l’activitat política que hem portat 
a terme els últims mesos, destaquem una 
moció que vam presentar nosaltres, i que 
com que hi va haver unanimitat amb tots 
els grups municipals es va convertir en 
una declaració institucional, per tal de 
tenir unes festes majors lliures de vi-
olència masclista. L’acord condemna els 
actes de violència esdevinguts al nostre 
municipi i a la nostra societat en gene-
ral, preveu campanyes de sensibilització, 
impulsa accions de prevenció i crea una 
comissió municipal encarregada d’elabo-
rar un protocol d’actuació.

D’altra banda, ERC vam tornar a par-
ticipar en la marxa del Baix Llobregat 
contra la violència masclista, que passava 
per Esplugues el 27 de novembre i que 
va convocar un centenar llarg de perso-
nes que van caminar des de l’Ajuntament 
d’Esplugues fins al parc de Torreblanca, 
on van coincidir amb les concentracions 
paral·leles de les poblacions veïnes.

Reforma horària
El 8 de novembre Esplugues va acollir 
una acte del procés participatiu per a la 
reforma horària, que impulsa la Generali-
tat. Concretament, van fer una conferèn-
cia el diputat Fabián Mohedano, mem-
bre d’Avancem i promotor de la iniciativa 
per a la reforma horària, i Roger Buch, di-
rector del programa d’Innovació i Quali-
tat Democràtica de la Generalitat. En l’ac-
te es va posar de manifest la necessitat 
de repensar la compactació dels nostres 
horaris sense deixar de ser productius.

Junts pel Nadal
El portaveu del nostre grup municipal, 
Oriol Torras, i l’acabat d’escollir presi-
dent del Partit Demòcrata a Esplugues, 
Pere Clota, van protagonitzar per segon 
any consecutiu un concert de nadales 
amb motiu de la Fira de Nadal que l’Es-
pluga Viva organitza cada any a principis 
de desembre  la Plana. El concert, que va 
aplegar una bona colla de gent que no es 
va voler perdre l’ocasió de cantar i corejar 
nadales, va comptar amb la participació 
de diverses col·laboracions espontànies 
del públic assistent i va estar acompa-
nyat pels músics Enric Mieza (baix) i 
Xevi Matamala (bateria).

Herminia Villena
Regidora de Gent per Esplugues
HerminiaVillena@esplugues.cat
638 768 488
@HerminiaVillena

Agenda pública de la regidora
http://dom.cat/sc0

Oriol Torras
Portaveu Grup Municipal ERC-GxE

orioltorras@esplugues.cat
638 762 607

orioltorras.esquerrarepublicana.cat
@orioletto

Agenda pública regidor: http://dom.cat/sby

Contacteu amb
els vostres regidors

Carrers amb noms franquistes
La comissió pel canvi de noms de carrers 
amb denominacions relacionades amb la 
dictadura franquista ha acabat la prime-
ra fase de treballs. Al febrer s’aprovarà al 
Ple la llista definitiva dels sis carrers que 
canvien el nom i, a partir d’aquí, s’obrirà 
un període de tres mesos de participació 
ciutadana per decidir els noms nous. ERC 
vam anunciar des del primer moment 
que demanarem que un dels noms nous 
sigui el de Martí Figueras i Castillo, vat-
lle d’Esplugues entre els anys 1931 i 1934.

G E N T P E R 
ESPLUGUES

Marxa contra la violència masclista el 27 de novembre.

Martí Figueras, primer batlle de 
l’Esplugues republicana i militant d’ERC
Foto: AMPEL

Acte d’homenatge a Lluís Companys

Concert de nadales a la fira de l’Espluga Viva
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