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DIFERENTS TEORIES 
EXPLIQUEN L’ORIGEN 

D’UNA MÀ TAN 
MISTERIOSA QUE 

NINGÚ NO SAP D’ON 
HA SORTIT

D’ON SURT LA MÀ
D’ESPLUGUES?

Resulta difícil d’establir quin és l’origen 
de la mà que veiem a l’escut d’Esplu-
gues, a la bandera i al segell municipal. 

Mossèn Esteve Carbonell escriu al llibre Mono-
grafia històrica que «creiem que per allà a principis del se-

gle XIX el nostre ajuntament començaria a usar el segell 
de la mà estesa. Segons els tractats d’heràldica que 

hem llegit, la mà estesa simbolitza generositat, 
munificència, coratge, pau... Alguns han supo-

sat que essent la patrona del poble Santa 
Magdalena, la mà podria simbolitzar la 

síl·laba inicial del nom Magdalena».
Un altre dels possibles orígens, 

de què es parla més recentment, 
és que la mà podria representar les 

inicials del baró de Maldà, propietari de 
Can Cortada, la residència més important 

d’Esplugues a principis del segle XIX.
Al Diari Oficial de la Generalitat número 347 del 

22 de juliol de 1983 veiem publicat el decret 283/1983 
pel qual s’autoritza l’Ajuntament a adoptar el seu escut 

heràldic municipal, d’acord amb el dictamen de l’IEC, que 
diu que és un «escut caironat d’atzur, una mà destra pal-
mellada d’argent; peu d’or, 4 pals de gules. Per timbre, 

una corona mural de poble». A la pàgina 5 
de la revista El Pont de juliol/agost de 1992 
trobem una notícia sobre l’adopció d’un 
nou escut municipal: «Desde hace unas 
semanas, Esplugues cuenta con un nuevo 
escudo que sustituye al utilizado en la úl-
tima década y que se adapta a las pautas 
marcadas por el Departamento de Herál-
dica de la Generalitat». En aquest escut la 
imatge de la mà es veu ja molt estilitzada, 
i resulta impossible fer distinció entre una 
mà destra o esquerra. De totes maneres, 
l’article número 3 del vigent Reglament Or-

gànic Municipal, que descriu els signes bàsics d’identitat 
visual de l’Ajuntament, continua mantenint la descripció 
que ja publicava el DOGC l’any 1983.

La imatge de la mà al segell municipal ha estat repre-
sentada de diferents maneres al llarg del temps: com una 
mà oberta, amb els dits oberts, com una mà tancada amb 
el dits tancats o, fins i tot, desapareixent del segell, tot 
depenent de l’època i diferents circumstàncies polítiques.

A Esplugues tenim una mà a l’escut 
de la població. Cercant informació 
sobre el possible origen em trobo 

amb especulacions o interpretacions, fet 
que em porta a fer el mateix a manca de cap estudi 
rigorós que ens aporti la llum definitiva.

Segons l’heràldica, la mà ens pot indicar un se-
nyal de pau i de generositat, però hi ha qui 
defensa la possibilitat que representi les 
armes dels barons de Maldà, relacio-
nats amb Esplugues per ser pro-
pietaris de Can Cortada. De fet, 
el nom de Can Cortada està 
relacionat amb Rafael Amat i 
Cortada, baró de Maldà. La casa 
comportava grans extensions de 
terres, fet que devia portar a tenir una 
gran influència local: potser també l’escut? 
Una altra curiositat és el carrer de la Barones-
sa de Maldà, senyal d’agraïment local a una figu-
ra espluguina destacada? Feminització dels noms 
dels carrers?

Però Esplugues té com a patrona catòlica Santa Mag-
dalena, fet que ha comportat que es relacioni la mà de 
l’escut amb «Magdalena». De fet, Esplugues 
no sempre ha estat Esplugues. Antigament 
el poble era anomenat «Santa Magdalena 
d’Esplugues», quan l’organització municipal 
s’agrupava a l’andorrana, en parròquies, i no 
en els actuals municipis. L’escut s’adopta a 
principis del XIX, amb una gran influència 
del baró de Maldà arreu del país i amb el 
canvi de nom a l’actual. El segell no és exac-
tament com les armes dels Maldà i potser 
mai no sabrem si la «Magda» n’és l’origen.

Entre barons i 
magdalenes

Sobre l’aparició de 
la mà d’Esplugues

Defensaré fins la mort el dret d’expressar una opinió diferent. Martin McGuinness
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La Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular d’Esplugues estem treballant 

un projecte nou de Casal d’Entitats que 
creiem que pot ser la solució definitiva al 
problema d’espais de les colles inte-
grants.

La manca de locals, o la manca de locals 
en bon estat i que cobreixin les neces-
sitats reals de les colles, és un problema 
que, a Esplugues, ja fa dècades que 
arrosseguem. Moltes de les entitats que 
formen la Coordinadora i d’altres entitats 
s’han vist durant anys tancats en males 
condicions en locals precaris i insufici-
ents. Davant d’això, l’Ajuntament mai ha 
sabut com resoldre les demandes de les 
entitats i hi va haver un moment que 
les colles van unir-se per a fer front al 
problema de manera conjunta.

El 2005 es va crear la Coordinadora 
d’Entitats amb dos objectius molt clars: 
coordinar els actes de Festa Major i lluitar 
per aconseguir un Casal d’Entitats amb 
cara i ulls. Després de moltes reunions i 
negociacions amb l’Ajuntament es van 
elaborar uns plànols que permetien 
construir un Casal d’Entitats fet a mida 
darrere del Casal de Cultura Robert 
Brillas. Com que les obres trigarien massa 
anys i hi havia colles que estaven en pre-
cari, calia una solució d’urgència. Es va fer 
un projecte que contemplava dues de les 
naus del carrer Nou, però amb les presses 
i algun malentès només se’n va poder 
disposar d’una i només com a espai de 
magatzem, sense poder-hi fer reunions 
ni assajos.

Després de 10 anys la situació ha canvi-
at una mica: les entitats que eren a la nau 
del carrer Nou es van desplaçar a la nau 
del carrer Àngel Guimerà per passar a 
estar en pitjors condicions.

A dia d’avui, la situació és insostenible 
per diverses raons: les condicions d’higi-
ene no són les adequades, el material de 

Des d’ERC veiem amb molta esperan-
ça la possibilitat que finalment es 

construeixi aquest edifici. És una gran 
oportunitat per a Esplugues. Es tracta 
d’una iniciativa que sorgeix de la inventi-
va i la il·lusió de les associacions, de baix 
cap a dalt doncs, en benefici de tothom, 
i que posa remei a un dèficit històric que 
aquest ajuntament no ha sabut solucio-
nar en els últims 40 anys: trobar un lloc 
digne a les entitats de cultura popular i 
tradicional d’Esplugues. És per això que, 
més enllà de les propostes que havíem 
fet anteriorment en aquest sentit, des del 
moment que vam tenir coneixement que 
hi havia aquesta sobre la taula, i reconei-
xent-ne les virtuts, hi vam donar suport 
decidit i entusiasta. Tan és així que, com 
que la notícia ens va agafar en plena 
negociació pressupostària, la proposta 
de seguida es va traduir en una primera 
partida de 100.000 € en els comptes del 
2017 per començar a redactar el projecte. 
I a hores d’ara sembla que la iniciativa va 
cremant etapes. Estem orgullosos d’ha-
ver-hi contribuït.

És cert que no serà fàcil. El consens 
entre les diferents entitats que haurà 
d’acollir l’edifici demana molta prudència, 
paciència i il·lusió per part de tothom. I, 
sobretot, caldrà anar veient si la voluntat 
del govern del PSC i el PDCat és real i 
decidida o fruit d’una conjuntura amb 
data de caducitat, com tantes vegades ha 

les colles s’està fent malbé perquè l’espai 
no és adient, quan plou s’inunda tota la 
Nau impedint fer activitats i malmetent el 
material, a l’hivern fa massa fred i a l’estiu 
fa massa calor…

Davant de tanta indignació, uns arqui-
tectes de Castellers van revifar la idea 
d’un Casal d’Entitats fet a mida per a 
totes les colles de la Coordinadora. Ac-
tualment s’està treballant en un projecte 
comú que ha de donar solució a totes les 
mancances i problemes d’espai. Ja es-
carmentats amb el primer intent fallit de 
Casal d’entitats en què ens van donar gat 
per llebre, no volem cometre els mateixos 
errors i creiem que aquesta vegada ens 
en sortirem.

El nou Casal d’Entitats, Hotel d’Entitats 
o Casa de la Cultura (digueu-li com vul-
gueu) ha d’esdevenir un espai de trobada 
i de sinergies. Un lloc on, a més de fer la 
funció de magatzem de les colles també 
serveixi per a poder assajar, treballar, 
reunir-se... Un edifici ben pensat en què 
prevalgui el bé comú per sobre dels 
interessos privats. S’ha de vetllar perquè 
un dia qualsevol hi hagi una colla reunida 
mentre l’altra assaja i una tercera entitat 
treballa en una nova infraestructura. I 
després, aquestes persones motivades 
amb la seva colla, vagin al bar o a la 
plaça central a comentar la jugada i es 
trobin altra gent per poder compartir els 
projectes, fer volar coloms i, en definitiva, 
fer poble.

Les negociacions a la Coordinadora i 
amb l’Ajuntament seran dures i feixugues, 
però estem convençudes i convençuts 
que ens posarem d’acord i que aviat po-
drem gaudir d’aquest espai tan necessari 
a la nostra vila, fet per nosaltres i per a 
nosaltres, perquè ens ho mereixem.

Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular d’Esplugues

DESPRÉS DE MÉS DE DEU ANYS DE LA 
PROMESA DE L’AJUNTAMENT DE FER UN 

CASAL D’ENTITATS AL ROBERT BRILLAS, LA 
COORDINADORA IMPULSA UN PROJECTE NOU 

A LA ZONA DE L’ESCOLA LOLA ANGLADA

passat. Per part nostra no quedarà. Ens 
agradaria molt poder garantir que l’edifici 
serà una realitat ben aviat. Malaurada-
ment, la força que tenim dins del consis-
tori només ens permet el discret paper de 
fer propostes, negociar partides i donar 
suport a projectes (o no donar-n’hi). 
Però estarem amatents al compliment 
d’aquest compromís i farem tot el que 
estigui a les nostres mans, i més!, perquè 
es faci realitat.

CONSTRUINT 
ESPLUGUES 
DE BAIX CAP A 
DALT
ORIOL TORRAS
Regidor d’ERC Esplugues
@Orioletto

Inici del mandat
juny del 2015
Fa 22 mesos

Plens celebrats
26

Mocions impulsades
ERC en solitari: 9

ERC amb altres grups: 10
Altres grups amb ERC: 11

Total de mocions presentades
30

De les quals
Retirades: 1

Aprovades: 26
Rebutjades: 3

  MARCADOR DEL MANDAT

El triangle, 
el futur 
hotel 
d’entitats 
municipal

A LA SEGONA VA LA VENÇUDA

A la Junta de Govern (PSC+PDE-
Cat) del passat 10 de març es va 

aprovar inicialment el Pla Especial de 
l’escola Lola Anglada, que és el paraigua 
legal que ha de permetre la construcció 
d’aquest edifici triangular. El document, 
redactat pel despatx d’arquitectes Batlle 
i Roig, planteja, paral·lelament a la 
definició de diversos paràmetres per a 
l’escola, la reserva d’un solar, situat al 
sud del centre educatiu «en forma de 
triangle», per a l’emplaçament d’un 
«hotel d’entitats municipal». El text des-
criu aquest edifici com un equipament 
«que pot acollir locals per a entitats 
del municipi que actualment no tenen 
lloc on reunir-se o tenen locals que no 
reuneixen les condicions adequades», 
i planteja una superfície total de 900 
metres quadrats repartits entre sales po-

livalents dedicades a reunions i actes per 
a diverses entitats, zona d’assaig i reunió 
dels castellers, zona de serveis, sala poli-
valent i un bar de 100 metres quadrats. 
Pel que fa a l’alçària de l’edifici, estableix 
un màxim de 9 metres sobre la cota de 
referència del carrer de Manuel de Falla, 
que en aquest punt permetria fer planta 
baixa i 3 pisos. El document recorda, a 
més, que «l’ús, el programa, les super-
fícies i les etapes de desenvolupament 
només constitueixen una hipòtesi, i 
s’hauran de concretar en el projecte o 
projectes edificatoris corresponents, que 
podran modificar aquestes previsions en 
allò que considerin oportú”. Especifica, 
però, que un cop aprovat el Pla Especi-
al, aquest serà d’execució directa, «sense 
necessitat de l’aprovació de cap instru-
ment de gestió». 

ÍNDEX DE CONSENS
de les propostes d’ERC

87 %

Proposta provisional de plan-
ta del local d’entitats tal com 
estava el febrer del 2017.

Zona del parc de la Fontsanta a 
tocar del Lola Anglada on anirà el 
local d’entitats
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Agenda de febrer i març
ERC – Gent per Esplugues

Tancada de treball
El cap de setmana del 17 al 19 de febrer, 
l’executiva d’ERC Esplugues ens vam tan-
car en una masia del Moianès per fer el 
nostre particular “stage” de pretemporada. 
Vam treballar molt, perparant estratègies 
de cara al futur immediat i al mitjà termi-
ni, però sobretot vam gaudir del paisatge, 
de la tranquil·litat i de la companyia mú-
tua. Ho expliquem molt bé a l’últim vídeo 
del Torrent TV, que trobareu a l’enllaç QR 
d’aquesta mateixa pàgina.

Manifestació unitària 1r Maig
Barcelona

Carpa amb Jordi Albert
L’Avenç

Reunió per preparar el Ple
L’Avenç

Ple Municipal
Ajuntament d’Esplugues

Festa Republicana
Sant Esteve Sesrovires

maig

1
12 h

maig

16
21 h

maig

27
Tot el dia

maig

13
11 h

maig

17
18 h

Reunió per preparar el Ple
L’Avenç

Ple Municipal
Ajuntament d’Esplugues

abril

25
21 h

abril

26
18 h

Dia d’andalusia
El passat 5 de març, i dins dels actes d’en-
guany de commemoració del Dia d’An-
dalusia, els regidors Oriol Torras i Hermi-
nia Villena, juntament amb el President 
Josep Maria Porta i altres membres de 
l’executiva local d’Esplugues, van par-
ticipar en l’ofrena floral al monument a 
Blas Infante, a la plaça que porta el seu 
nom de Can Vidalet. Infante, considerat 
el pare polític de la pàtria andalusa, es 
va presentar a les eleccions de 1933 amb 
la coalició Izquierda Republicana Anda-
luza. L’any següent va visitar el President 
Lluís Companys, empresonat amb altres 
membres del govern de la Generalitat, a 
la centre penitenciari de Puerto de San-
ta María. Va ser assassinat sense judici 
ni sentència per membres de la Falange 
l’any 1936, encara no un mes després del 
cop d’Estat.

Xerrada sobre Sanitat a Can Vi-
dalet
El passat 16 de març va tenir lloc el col·lo-
qui “La sanitat a la República Catalana’. 
L’acte, que es va fer a la sala d’actes de 
l’edifici Cadí de Can Vidalet, va comptar 
amb la presència de la diputada i porta-
veu de la comissió de salut al Parlament 
de Catalunya Alba Vergés i Herminia Vi-
llena Pediatra i regidora a l’ajuntament 
d’Esplugues. Vergés va explicar els reptes 
que té el sistema sanitari per adaptar-se 
a les necessitats de la ciutadania. Per la 
seva banda, Villena va llegir el manifest 
dels treballadors del CAP de Can Vidalet 
en el qual es demana que l’administració 
prioritzi l’atenció primària. Durant el torn 
de paraules, el públic assistent, entre el 
qual hi havia personal sanitari i usuaris, 
va expressar les necessitats  i preocupa-
cions respecte la manca de recursos i les 
millores que es poden fer. Abans de la 
xerrada, els companys d’ERC Esplugues 
vam muntar una carpa informativa men-
tre Alba Vergés i Herminia Villena visita-
ven el Centre d’Atenció Primària de Can 
Vidalet, on van intercanviar impressions 
amb els treballadors i treballadores del 
centre.

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

Teresa Vallverdú i Eduardo 
Reyes al sopar de la república
El 5 d’abril van assistir al sopar que ERC 
fem sempre pels volts del 14 d’abril, pro-
clamació de la República Catalana per 
Francesc Macià. Els dos diputats d’ERC 
al Parlament i el regidor a Esplugues, 
Oriol Torras, van repassar els pilars de la 
propera república pel que fa a la política 
cultural i lingüística, emmarcat en la cam-
panya La República que Farem.

G E N T P E R 
ESPLUGUES

Homenatge a Blas Infante, pare de la 
pàtria andalusa, a Can Vidalet

Sopar per la República

Tancada de treball al febrer Acte sobre sanitat a Can Vidalet
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