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Recursos relacionats amb Esplugues de Llobregat en servei de préstec i enllaços a recursos digitals: 

Títol Recurs Autor Resum 

Gegants a l’escola Escrit; llibre Agrupació colles 
geganteres de Catalunya 

Presentació. Continguts. Currículum. Crèdits 

Gegants a l’escola Escrit; llibre Agrupació colles 
geganteres de Catalunya 

Activitats per a  cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Documents de suport per 
imprimir i repartir als alumnes. 

El paisatge agrícola i ramader a 
Esplugues de Llobregat durant els 
segles XIX i XX. 

escrit; llibre; 
març 2018  

Josep Florenza i Brillas 
Quaderns grup d’Estudis 
d’Esplugues 

 

Can  Vidalet carrers de fang i de 
lluita. Reivindicacions veïnals 
d’Esplugues de Llobregat  1970-1979 

escrit; llibre; 
 

Vicenç Conde Balderas 
Grup de Recerca Històrica 
de Can Vidalet 

 

25 anys d’ensenyament secundari a 
Esplugues  de l’institut Politècnic 
Severo Ochoa. (1976-2001) 

escrit; llibre; 
R. 7617 

  

Apunts sobre la figura del Pare 
Miquel d’Esplugues  

Escrit (18 
pàg.) 

Pasqual Juan Llovet  

Pujol Bausius centre productor de 
ceràmica arquitectònica a Esplugues 
de Ll. 

escrit M. Pia Subias Pujadas  

Les aventures d’en Nasi. La increïble 
història d’un Espluenc 

escrit  Còmic fruit de treball del Taller de còmics a l’institut Politècnic d’Esplugues de Llo. 
L’any 1988. Fet pels alumnes. 

Entre la realitat i els somnis  Escrit; 
imatges 

Joan Pastor Fotografies d’Esplugues 1986-1991 
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Can Tinturé. Col·lecció de rajola de 
mostra de Salvador Miquel 

Escrit  Aj. Esplugues. Coord. 
Roser Vilardell 

 

El transport de viatges a Esplugues i 
Sant Just (1900-1950) 

Escrit Jordi Amigó  
Roser vilardell 

Imatges 

Descobrir Esplugues de Ll. Patrimoni 
Contemporani. 

escrit; llibre; 
L72 
(4671.ESP) 

M. Teresa Roma Castañé 
 i M. Teresa Montero 
Gómez 

 

Una visió d'Esplugues 
 

escrit; llibre; 
R.979 
L908 VIS 
R.3618 
L908 VIS 

Bueno Casadesús, Joan; 
[dibuixos]; Juan Lloret, 
Pasqual; [cronista] 

Una visió d'Esplugues és més que res un llibre d'il·lustracions que vol mostrar els 
diferents racons de la ciutat. Mitjançant la pinzellada podem observar indrets com 
els carreres, les places, els mercats, els barris,... que configuren el paisatge 
espluguenc. Cadascuna de les i lustracions va acompanyada dels comentaris de 
Pasqual Juan que entre històrics i personals desvetlla el tarannà d'Esplugues i fa una 
esplèndida crònica de la vila. Aquest volum consta de 168 dibuixos i va rebre el 
premi Joan Brillas l'any 1976. 

Petita història d'Esplugues de escrit; llibre; Margarit, Meritxell; 
[text]; Bayés, Pilarín; 
[il·lustracions] 

Recorregut per la història d'Esplugues de Llobregat des dels primers assentaments, 
durant el neolític, fins a l'actualitat. La publicació fa un repàs a l'evolució de la 
ciutat, des dels seus orígens, on explica d'on prové la paraula "espluga" (cova), fins 
als nostres dies, on es mostra com una ciutat fonamentalment de serveis. Fa un 
recorregut pels esdeveniments històrics més rellevants al llarg dels segles. El text, 
interpretat de manera suggestiva i molt acolorida pels dibuixos de Pilarín Bayés, és 
amè i clar. 

Lluís Brú fragments d'un creador. Els 
mosaics modernistes 

escrit; llibre 
L738.5 SAL 
R. 8738 

Saliné Perich, Marta; 
[comissariat]; Gonzalez 
Ruiz, Joan; Mundet Genís, 
Guillem; Vilardell 
Tarruella, Roser; 
[col·laboració]; Polyglota, 
S.L [traduccions i revisió 
lingüística] 

Catàleg realitzat a propòsit de l'exposició "Lluís Brú. Fragments d'un creador.Els 
mosaics modernistes" que és la primera exposició temporal del Museu Can Tinturé 
d'Esplugues de Llobregat i que es realitzà entre el 22 de juliol de 2004 i el 31 de 
juliol de 2005. Aquest catàleg estudia la trajectoria de tres generacions que van 
tenir cura del taller. Incorpora una introducció  de Mireia Freixa així com  un escrit 
de Roser Vilardell sobre la recuperació del fons del taller Lluís Brú i la seva relació 
amb el fons Pujol i Bausis, a més d'un DVD dirigit per Jordi Muñoz, amb imatges del 
procés de creació del mosaic i mostres d'arquitectura modernista.  La realització de 
l'exposició és una excelent iniciativa que aporta una informació valuosa sobre l'art i 
la tècnica del mosaic i les seves relacions amb arquitectes de l'època, i també posa 
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en relleu el seu nexe amb la població d'Esplugues mitjançant l'existència de la 
fàbrica Pujol i Bausis. Sens dubte, l'exposició ens introdueix en l'àmbit suggeridor i 
atractiu dels mosaics que tanta trascedència van tenir en la valoració de les arts 
aplicades del Modernisme català. 
 

El reflex d'un temps. Can Tinturé 
col·lecció de rajola de mostra 
Salvador Miquel 

escrit; llibre 
L738.6(46.71
1Esp)SA 
r.8443 

Santiago, Eulàlia; 
Vilardell, Roser 
[col·laboració tècnica] 
Subias, Pia; Miguell, Joan 
Claudi [concepció] 

Catàleg on s'hi recull el procés rigorós i metòdic pel qual s'ha arribat a fer realitat 
aquesta exposició partint de les diferents aportacions dels autors, construïdes des 
del punts de vista interdisciplinars i professionals. En aquestes pàgines es proposa 
un recorregut emocionant i insòlit per la col·lecció de rajoles de mostra  de Salvador 
Miquel. Rajoles que han decorat les cases de Catalunya des de fa més de 500 anys. 

Un passeig per Esplugues. Itinerari 
historicartístic 

escrit; llibre 
L9(46.71 
Esp)VIL 
R.7909 

Vilardell, Roser [textos]; 
Santiago, Eulàlia 
[coordinació] 

L'escrit presenta un recorregut per alguns edificis històrics i emblemàtics 
d'Esplugues mostrant el valuós patrimoni arquitectònic representatiu d'algunes 
etapes evolutives del seu creixement. Aquest petit recull de 15 punts emplaçats en 
un petit circuit reduït, suggereix una passejada lenta i pausada amb els ulls ben 
desperts i llestos per mirar, comprendre, conèixer i estimar la ciutat. També hi 
trobem en la part final del llibre, l'apartat anomenat "L'art al carrer" on es mostra 
amb fotografies les estàtues, escultures i monuments d'Esplugues de Llobregat. 

Llegendes dels Capgrossos i dels 
Gegants d'Esplugues 

escrit; llibre 
L398.24 FEB 
R. 8481 
R.6259 
L398.24 FEB 

 Aquest recull de llegendes es va començar a gestar pels voltants de la festa de Santa 
Magdalena de l'any 1996 en una reunió de la Colla de Geganters quan preparaven el 
ball de Nans d'Esplugues. Va sorgir la brillant idea de posar nom als capgrossos 
buscant una relació amb algun personatge, un lloc o un fet d'Esplugues. Es així com 
els personatges passen de ser simples capgrossos a personatges coneguts, familiars 
i simpàtics que evoquen imatges i records del passat. La Rajoleta, el Canó, el Cargolí, 
el Dimoni de l'Espluga, entre d'altres, passen a donar vida i complicitat a unes 
magnífiques llegendes. 

Esplugues connecta amb tu enregistrame
nt vídeo; dvd 
DVD9(46.71E
sp) ESP 
R. 8127 
V9(46.71Esp)
ESP 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat 

El dvd fa un recorregut per la localitat d'Esplugues de Llobregat on ens mostra la 
transformació urbana que ha esdevingut en la ciutat en els últims anys, així com els 
projectes de futur que estan planificats. Fa un recorregut pels diversos carrers de la 
localitat i com s'ha millorat la connexió entre els diferents barris amb projectes que 
han permès reformar i canviar la imatge urbanística de la ciutat. Es parla també dels 
projectes museogràfics com 'La Rajoleta ' o   'Can Tinturé', així com la recuperació i 
millora dels distints parcs i jardins d'Esplugues. Dóna una visió  del transport públic i 
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R.8145 dels nous projectes com el Trambaix, Justmetro, ..etc. Per últim, fa una aportació en 

temes de sostenibilitat i de noves tecnologies que s'han incorporat en els últims 
anys en la dinàmica municipal  i que milloren la qualitat de vida de les ciutadanes i 
ciutadans d'Esplugues. 
 

Coneguem Esplugues recurs 
electrònic;cd-
rom 
CDROM 
9(46.71Esp)  
R.8167 

Gómez Píriz, Juanjo; 
Torres Pubill, Cèlia 

Aquest cdrom pretén afavorir el coneixement del medi social i cultural de la localitat 
d'Esplugues de Llobregat. Al voltant de 17 indrets locals, d'interès històric - artístic, 
es proporcionen els documents amb la descripció i ressenya tècnica, algunes 
propostes didàctiques i un conjunt d'activitats interactives. Un mapa interactiu 
permet la localització dels Centres educatius actuals de la localitat, així com un 
mapa d'accés i un enllaç a la web i correu electrònic. 

Esplugues i el modernisme. 
Patrimoni i ciutat 

escrit; llibre 
L7.036.3(46.7
1 LL) EST 
R. 7879 

  

Aproximació a la història 
d'Esplugues de Llobregat. Exercicis 

escrit; llibre; 
llibre 
d'exercicis 
R.2936 
L9 SAN 

  

Esplugues i el modernisme. 
Patrimoni i ciutat 

Escrit 
R.7626 
L7.036.3(46.7
1 LL) EST 

Grup d''Estudis 
d''Esplugues 
 

Amb motiu de la celebració la primavera de 1999 d'una exposició que sota el nom  
"La Rajoleta. La gènesi de la ceràmica modernista a Catalunya" i de les I Jornades 
sobre Patrimoni i ciutat: Esplugues Modernista es va poder comprovar quines 
influències va tenir Esplugues en la sensibilitat creativa del Modernisme. El vincle 
entre l'antiga fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis d'Esplugues, coneguda com La 
Rajoleta, o bé les característiques d'un edifici tan emblemàtic com Can Casanovas, 
van ser alguns dels aspectes que es varen tractar en el seguit de conferències . 
Aquesta Miscel·lània dóna constància del bon nivell de les conferències que es van 
celebrar i possibilita una major difusió dels continguts de les jornades a tots els qui 
puguin estar interessats. En aquesta edició, també es pot comprovar com, la 
ceràmica modernista a Esplugues és un dels trets diferencials que caracteritzen el 
legat de la localitat. 
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Salvador Serra Sanllehí. Fotografies. 
1920-1936 

Escrit  
R.7625 
L779(S)ESP 

Ajuntament d''Esplugues 
de Llobregat 
 

Aquesta publicació correspon al catàleg elaborat per l'exposició: Salvador Sanllehí. 
Fotografies 1920-1936, organitzada per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat,  a 
partir de la decisió dels familiars del fotògraf local a ingressar en dipòsit a l'Arxiu 
Històric la pràctica totalitat d'una part del seu àlbum familiar. Aquestes pàgines ens 
donen la oportunitat de verificar que les imatges no només pertanyen a una part de 
la crònica familiar i personal de Salvador Serra, sinó que esdevenen una part 
important i autèntica de la  pròpia crònica col·lectiva de la localitat. El catàleg 
s'estructura en els següents apartats: Dades biogràfiques, El seu llegat, Darrere 
l'objectiu, La fotografia estereoscòpica, El catàleg i la Bibliografia i fonts 
consultades. 

Tornant a mirar. Esplugues des del 
1900 

escrit; llibre 
R. 4683 
L9(46.71ESP) 

Juan Lloret, Pasqual 
 

Aquest llibre reflexa el resultat de converses i col·loquis per part de l'autor, així com 
la recerca de papers vells i l'aportació de records diversos. Són, en difinitiva, 
vivències locals que porten la pàtina del temps i que han significat quelcom en el 
procés evolutiu d'un poble senzill. Dades i dates, homes, dones i fets, tot per 
reconstruir un trosset de la història local però que serveix per conèixer el passat i 
retre homenatge als qui ens varen precedir obrint camins que ara semblen amples i 
clars. 

Aproximació a la història 
d'Esplugues de Llobregat. Exercicis 

escrit; llibre; 
llibre 
d'exercicis 
R_ 5752 
L9 SAN 

Sanahuja Torres, Dolors; 
Vilardell Tarruella, Roser 

Proposa d'exercicis per estudiar la història d'Esplugues i la seva relació amb àmbits 
històrics generals. La distribució dels continguts relatius a aquests exercicis abraça 
des del paleolític fins a l'actualitat. Fa una presentació inicial dels aspect geogràfics 
del medi estudiat: situació i tipus de sòl, paisatge i comunicacions. Dedica un capítol 
als primers pobladors de la localitat, als jaciments del paleolític, del neolític i dels 
ibers. Quan tracta el tema de la r a conquesta, l'economia romana al Barcelonès i el 
significat de la Via Augusta. També es refereix a les invasions dels visigots i dels 
sarraïns les quals són tractades per sobre a partir dels trets generals d'infl 
laPenínsula. Per a l'estu mitana dóna prioritat als primers documents d'Esplugues; 
fa una referència especial a la família Picalqués, a la parròquia i al monestir de Sant 
Pere de les Puel·les. La baixa edat mitjana es pre 'expansió de la demografia, de les 
prducció agrària, però amb un final crític i conflictiu: els masos rònecs i el moviment 
de remença. La masia continua sent el símbol de la prosperitat agrària al segle XVI dl 
segle XVII caracteritzada pel bandolerisme i cenral. Els autors fan referències més 
concretes a la participació d'Esplugues de l'ambient general d'aquests moments. Del 
segle XVIII, a Esplugues desta Baróde Maldà; és un segle econòmicament expansiu i 
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els autors ens parlen de la gue el creixement de la població, de l'agricultura, de les 
comunicacions i de les noves construccions. Esplugues pateix les repercus Frncès i 
de les Guerres Carlines de la primera meitat del segle XIX i participa dels canvis 
genera d la fil·loxera però també creixement demogràfic i monumental derivat del 
desenvolupament industrial. La visió es presenten els autors es paral·lela a la 
història general de Catalunya i més concretament a la de l'entorn de Barcelona. Trac 
creiement demogràfic i la formació de les primeres barriades obreres, la dicta d la 
República (la proclamació de la República Catalana, els moviments socials i 
culturals, els resultats electorals i del plebiscit de l'Estatut de Civi, la postguerra i el 
desenvolupament econòmic dels darrers a 

L'Espluga Intima. Antologia d'autors 
locals 

Ajuntament 
d'Esplugues 
R.981 
 L013 ESP 

escrit; llibre Aquest llibre es un recull de textos literaris d'autors de la població. Els textos son de 
poesia, narrativa i assaig 

 

 

Itinerari botànic del parc de Can Vidalet  http://www.amb.cat/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/itinerari-botanic-

del-parc-de-can-vidalet/5455720/11656 

 
Aula d’educació ambiental  del parc de Can Vidalet http://www.amb.cat/ca/web/territori/espai-public/parcs/punts-interes/detall/-/puntinteres/aula-d-educacio-

ambiental/6675970/11656 

Arxiu Municipal d’Esplugues http://www.esplugues.cat/ambits/temes/patrimoni/larxiu-municipal-desplugues-de-llobregat-amel 

Wikiloc rutes de senderisme a Esplugues de Llobregat  https://ca.wikiloc.com/rutes/senderisme/espanya/catalunya/esplugues-de-llobregat 

Ruta ‘De la mà d’Esplugues’  http://www.esplugues.cat/ambits/temes/patrimoni/ruta-de-la-ma-desplugues 

Plànol Barris Esplugues de Llobregat http://www.esplugues.cat/ambits/temes/urbanisme/carpeta-ordenanca-previsio-places-aparcament-en-edificis/planol-dels-barris-

desplugues-de-llobregat/view 

http://www.amb.cat/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/itinerari-botanic-del-parc-de-can-vidalet/5455720/11656http:/www.amb.cat/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/itinerari-botanic-del-parc-de-can-vidalet/5455720/11656
http://www.amb.cat/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/itinerari-botanic-del-parc-de-can-vidalet/5455720/11656http:/www.amb.cat/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/itinerari-botanic-del-parc-de-can-vidalet/5455720/11656
http://www.amb.cat/ca/web/territori/espai-public/parcs/punts-interes/detall/-/puntinteres/aula-d-educacio-ambiental/6675970/11656
http://www.amb.cat/ca/web/territori/espai-public/parcs/punts-interes/detall/-/puntinteres/aula-d-educacio-ambiental/6675970/11656
http://www.esplugues.cat/ambits/temes/patrimoni/larxiu-municipal-desplugues-de-llobregat-amel
https://ca.wikiloc.com/rutes/senderisme/espanya/catalunya/esplugues-de-llobregat
http://www.esplugues.cat/ambits/temes/patrimoni/ruta-de-la-ma-desplugues
http://www.esplugues.cat/ambits/temes/urbanisme/carpeta-ordenanca-previsio-places-aparcament-en-edificis/planol-dels-barris-desplugues-de-llobregat/view
http://www.esplugues.cat/ambits/temes/urbanisme/carpeta-ordenanca-previsio-places-aparcament-en-edificis/planol-dels-barris-desplugues-de-llobregat/view
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Plànol de la ciutat. Ajuntament d’Esplugues https://mun.nexusgeographics.com/esplugues41/visor-guia.jsp 

 

Guia Michelín. Esplugues de Ll. https://www.viamichelin.es/web/Mapas-Planos/Mapa_Plano-Esplugues_de_Llobregat-_-Barcelona-Espana 

Institut Geològic Cartogràfic de Catalunya 

http://www.icc.cat/vissir3/index.html?mp_y=n%3A4580999.999999917&mp_x=n%3A423599.9999999084&&mp_zoom=n%3A6&mp_visibility_Topogr%26agrave%3Bfic

=b%3A1&mp_visibility_Ortofoto=b%3A0 

Enciclopèdia Catalana. Esplugues de Llobregat https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0025004.xml 

Enciclopèdia Catalana . El Baix Llobregat https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0006838.xml 

Entitats 

Biblioteca Pare Miquel d’Espluges https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/esplugues-de-llobregat-biblioteca-pare-miquel-d-esplugues 

Arxiu Comarcal d’Espluges de Llobregat http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_llobregat/ 

Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat http://www.esplugues.cat/ambits/temes/patrimoni/larxiu-municipal-desplugues-de-llobregat-amel 

 

 

 

 

 

 

https://mun.nexusgeographics.com/esplugues41/visor-guia.jsp
https://www.viamichelin.es/web/Mapas-Planos/Mapa_Plano-Esplugues_de_Llobregat-_-Barcelona-Espana
http://www.icc.cat/vissir3/index.html?mp_y=n%3A4580999.999999917&mp_x=n%3A423599.9999999084&&mp_zoom=n%3A6&mp_visibility_Topogr%26agrave%3Bfic=b%3A1&mp_visibility_Ortofoto=b%3A0
http://www.icc.cat/vissir3/index.html?mp_y=n%3A4580999.999999917&mp_x=n%3A423599.9999999084&&mp_zoom=n%3A6&mp_visibility_Topogr%26agrave%3Bfic=b%3A1&mp_visibility_Ortofoto=b%3A0
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0025004.xml
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0006838.xml
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/esplugues-de-llobregat-biblioteca-pare-miquel-d-esplugues
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_llobregat/
http://www.esplugues.cat/ambits/temes/patrimoni/larxiu-municipal-desplugues-de-llobregat-amel
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