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EDITORIAL

Bons propòsits per al 
2020

Tanquem un any ple d’emocions i canvis. Aquest 2019 ha obert 
les portes d’un nou govern que ha arribat a l’Ajuntament amb la 
voluntat i la vocació de servir els torrelavitencs i torrelavitenques 

que cada dia, amb feina i il·lusió, col·laboreu a donar vida a un poble ple 
d’oportunitats. Des de l’Ajuntament volem contribuir a la promoció i 
dinamització del municipi posant en marxa projectes que responguin a 
les necessitats i la voluntat de les veïnes i veïns de Torrelavit. 

Començarem el 2020, l’any del centenari de la unió de Terrassola i 
Lavit, amb l’objectiu de revisar i refermar l’estructura dels fonaments 
del Pont de les Escoles i aprofitarem per rehabilitar-lo recuperant la 
imatge original d’aquesta infraestructura que ha marcat la nostra 
història. Tots hem fet servir aquest pont, construït per garantir que 
tots els nens i nenes del poble tinguessin accés a l’Educació. Tanmateix 
introduirem Torrelavit en un nou estadi per lluitar amb fermesa contra 
el canvi climàtic. Per això, hem aprovat bonificacions a l’IBI per als veïns 
que apostin per l’energia solar. I des de l’Ajuntament impulsarem la 
construcció d’una caldera central de biomassa per escalfar les escoles 
i el Casal de Cultura, juntament amb el pavelló municipal un cop 
remodelat, amb nova coberta, vestidors i dues sales polivalents per 
a activitats esportives. Totes aquestes inversions repercutiran en una 
millora dels serveis a les entitats i el teixit associatiu, a les famílies, la 
joventut i la gent gran del nostre poble.

Aquests propòsits formen part d’un projecte global i d’una manera 
d’entendre el poble i el país al servei de la ciutadania. No ens amaguem 
de la voluntat de contribuir a mantenir i millorar les condicions del 
sector agrícola del Penedès. Per això, treballem amb l’objectiu 
d’incentivar i impulsar Torrelavit com a destinació enoturística.

En un moment en què, per al país és tan important establir ponts, 
nosaltres us convidem a travessar-los per iniciar una nova etapa.

Feu una llista de bons propòsits per al nou any. Aquí teniu la nostra. I 
sigueu molt feliços.

Molt bones festes!

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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Quatre anys per reordenar les activitats 
esportives i culturals de Torrelavit
Les noves inversions contemplen la rehabilitació del pont de les Escoles 
per recuperar la imatge original

Amb l’objectiu de descongestionar 
l’actual Casal de Cultura i dinamitzar el 

poble, el govern municipal preveu reordenar 
els serveis als ciutadans fent una reestruc-
turació dels serveis esportius i culturals de 
Torrelavit, dins d’un gran projecte de poble 
que se sustenta en tres grans eixos: la pro-
moció i dinamització comercial, la connecti-
vitat, i l’aposta per les energies renovables. 
Per començar, l’objectiu és traslladar totes 
les activitats esportives al pavelló municipal,  
alliberant així espai per ampliar la zona del 
Casal d’Avis dins del Casal de Cultura.
El projecte global de l’equip de govern, que 
es desenvoluparà en diferents fases, preveu 
la rehabilitació del Pont de les Escoles per 
recuperar la seva imatge original, a més de 
solucionar els problemes estructurals de-
tectats el passat mes de juliol. El Pont de 
les Escoles, és una part essencial de l’eix de 
comunicació entre el pavelló, la zona esco-
lar, i la zona comercial del carrer Major. El 
govern estudia mesures que permetin incen-
tivar aquesta zona tant amb els visitants del 
Centre d’Interpretació de l’Aigua com dels 
mateixos veïns del poble.
El pla de mandat del govern municipal pre-
veu la millora de les instal·lacions esportives 
del pavelló municipal, ja que això permetrà 
ampliar l’oferta de serveis amb les noves sa-
les recuperades i augmentar el nombre de 
monitors, a més de modernitzar els vestidors 
i la pista esportiva. Aquestes instal·lacions es 
beneficiaran, durant els mesos d’hivern, de la 
inversió que es farà per instal·lar una una cal-
dera centralitzada de biomassa que perme-
trà millorar l’eficiència energètica i generar 
un important estalvi en energia primària, i 
que abastarà a més del pavelló, les escoles i 
el Casal de Cultura. Aquest projecte d’estalvi 
energètic es completarà amb la substitució 
de l’enllumenat públic per bombetes de led. 
L’estalvi energètic i les iniciatives per frenar el 
canvi climàtic es complementaran amb una 
important millora de la connectivitat wifi. 
Dins d’aquest mandat, el govern preveu la 
instal·lació de quatre zones wifi gratuïtes als 
espais públics i equipaments municipals (la 
plaça del Casal de Cultura, la plaça dels Mi-
radors, el carrer del Bosc i la pista polivalent), 

i la connexió de fibra òptica al barri de Can 
Rossell. Amb aquesta inversió, el govern vol 
promoure la dinamització social dels barris i 
evitar l’envelliment poblacional, prevenir la 
pèrdua de població i incentivar l’economia 
local.
L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, as-
segura que l’equip de govern treballa amb 
l’objectiu de trobar tots els ajuts possibles 
per fer realitat aquest gran projecte amb 
el mínim cost per al municipi. L’alcalde ex-
plica que aquest és un projecte global que 
anirà prenent forma poc a poc, al llarg dels 
pròxims anys, i que s’ha pensat amb la in-

tenció d’aconseguir que el poble respongui a 
les expectatives d’una comarca cada vegada 
més vinculada a l’enoturisme i les econo-
mies netes. L’entorn privilegiat de Torrelavit, 
la qualitat de vida del poble, i el dinamisme 
dels ciutadans i les entitats permet treballar 
en un projecte de futur amb moltes garan-
ties, segons Raventós.
De fet, el projecte culminarà amb la creació 
d’una nova centralitat que permetrà dina-
mitzar definitivament la zona comercial de 
Torrelavit, amb la instal·lació d’un nou equi-
pament cultural al barri de Terrassola més 
enllà del 2023. 
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El govern revisa les ordenances 
fiscals per adaptar els 
ingressos al cost dels serveis
L’IBI contempla bonificacions per a la 
instal·lació de plaques solars i lloguer social

Millores a la xarxa wifi

L’Ajuntament de Torrelavit ha millorat la 
xarxa wifi del Casal Jove, que ha passat 

a tenir una velocitat de càrrega de 300MB. 
Aquesta iniciativa s’inclou en un conjunt 
d’actuacions que s’han desenvolupat per 
millorar l’accés a Internet dels veïns de To-
rrelavit. En el mateix sentit, s’ha millorat la 
xarxa wifi al Centre de Dia, on els usuaris 
no podien fer servir l’ordinador portàtil a la 
sala comuna perquè no arribava el senyal. El 
govern municipal ha fet instal·lar uns repeti-
dors de senyal i s’ha solucionat el problema.

Millora als embornals 
de Terrassola i els 
desaigües de Cal 
Campaner

El govern municipal ha fet elevar els 
embornals dels carrers del nucli de 

Terrassola que es van asfaltar abans de 
l’estiu per anivellar-los amb el nou pa-
vimentat. Aquesta actuació s’ha fet per 
garantir el bon funcionament de des-
guàs de les aigües pluvials. Tanmateix, la 
brigada municipal també ha fet una ac-
tuació als desaigües de la pujada de Cal 
Campaner per resoldre els problemes del 
clavegueram a la zona.

Més hores d’atenció al 
públic

El nou equip de govern ha ampliat els 
horaris d’atenció al ciutadà de diferents 

serveis. Aquesta decisió forma part de la 
voluntat del govern d’invertir en ciutada-
nia, segons va explicar l’alcalde, Manuel Ra-
ventós. Els nous horaris d’atenció ciutada-
na són: de dilluns a divendres, de 9h a 14h, i 
els dimarts, de 16h a 20h. Pel que fa als tèc-
nics d’Urbanisme, l’horari d’atenció al pú-
blic és els dimarts a la tarda, de 16h a 20h, 
amb cita prèvia. La deixalleria municipal ha 
passat a estar oberta els dimarts i dijous, 
de 14h a 20h, i els dissabtes de 10h a 20h. 
Tanmateix, s’ha previst un dia d’atenció al 
públic per part del tècnic d’Esports i s’ha 
publicat al web de l’Ajuntament el calen-
dari dels equipaments perquè les entitats i 
particulars que en vulguin fer ús puguin vi-
sualitzar la disponibilitat dels espais abans 
d’omplir les instàncies.

La regularització de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI) d’acord amb l’actualització 

dels valors cadastrals de Torrelavit és una de 
les principals novetats de les ordenances fis-
cals aprovades en el ple del mes d’octubre, 
amb els vots en contra del grup municipal 
de JxCAT. La intenció del govern (ERC+VIT) 
és promoure la instal·lació de plaques so-
lars fotovoltaiques mitjançant l’aplicació de 
bonificacions d’aquest impost en habitatges 
unifamiliars, plurifamiliars o naus industrials 
que utilitzin l’energia solar com a alternativa 
als subministraments energètics tradicio-
nals. Tanmateix, l’ordenança també preveu 
bonificacions per als habitatges de lloguer 
social, i elimina les que hi havia fins ara per 

a empreses d’urbanització, construcció i pro-
moció immobiliària.
L’objectiu del govern és que les ordenances 
fiscals responguin a l’aplicació de noves po-
lítiques socials i una línia de govern decidida 
contra el canvi climàtic. Per això, es bonifica 
la instal·lació de plaques solars o l’ús de cot-
xes elèctrics; i se suprimeix la taxa sobre el 
servei de teleassistència, tal com va explicar 
el regidor d’Hisenda, Sergi Urbano.
El portaveu de l’oposició, Ramon Riera, creu 
que el govern no ha previst l’impacte que al-
gunes de les bonificacions previstes tindran a 
les arques municipals i va lamentar que es bo-
nifiqui l’ús dels cotxes elèctrics en lloc de pen-
sar a instal·lar punts de càrrega al municipi.

L’impost de vehicles, en el cas dels vehicles elèctrics, incorpora un benefici fiscal del 
50% el primer any d’aplicació de l’impost, el 40% el segon any, el 30% el tercer any, 
i del 20% a partir del quart any.

La taxa de tallers terapèutics per a la gent gran s’incrementa d’un 3% a petició de 
l’empresa Sumar, concessionària del Centre de Serveis.

La taxa d’escombraries puja un 6,25% d’acord amb la previsió de l’augment de costos.

La taxa de subministrament d’aigua manté la quota trimestral,  però s’incrementa 
d’un 5% en determinats casos.

Es deroga la taxa d’inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, as-
censors, muntacàrregues d’establiments industrials i comercials.

Es modifica la taxa de la piscina municipal per evitar els problemes de gestió del 
carnet familiar, i s’afegeix una tarifa nova per a la franja d’edat dels 8 als 17 anys 
(entrada juvenil, abonament de 15 banys juvenil, i abonament de temporada juvenil).

La taxa de celebracions civils de casaments a l’ajuntament incorpora altres cerimò-
nies civils com comiats de difunts.

La taxa del servei de telassistència desapareix, ja que els serveis passen a ser gra-
tuïts i universals.

La taxa per a l’ús del local social de Can Rossell incorpora un preu especial per als 
veïns d’aquest nucli.

La taxa que regula les activitats incorpora un nou epígraf per preveure la tramitació 
de la comprovació de comunicació prèvia d’activitats de caire agrícola o ramader, 
sense incidència ambiental.

La taxa de l’escola bressol incorpora la possibilitat de fraccionament del pagament 
en cas de necessitat justificada.
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El ple municipal de Torrelavit va aprovar per unanimitat, el passat 
mes d’octubre, el canvi de nom de la plaça de les Escoles per plaça 

de l’Ú d’Octubre en record de totes les persones que van defensar els 
col·legis electorals l’1 d’octubre de 2017 en la celebració del referèn-
dum d’autodeterminació, malgrat les càrregues policials en alguns 
punts de votació repartits per tot el país.
 Les escoles de Torrelavit van ser, en aquest cas, el punt de votació 
del municipi, amb una gran afluència de ciutadans que van voler 
participar de la convocatòria, malgrat que es va organitzar sense el 
vistiplau de l’Estat. Tant els dos grups del govern (ERC i VIT) com el 
grup de JxT, a l’oposició, van acordar per unanimitat canviar el nom 
d’aquesta plaça, en homenatge a l’emotiu record d’aquell dia.
La proposta va comptar amb els vots dels tres grups que integren el 
consistori a Torrelavit: JxCAT, Veïns Independents de Torrelavit (VIT) 
i ERC.
La inauguració de la nova plaça tindrà lloc el diumenge 15 de desembre 
a dos quarts de dues del migdia.

Actes vandàlics al 
barri del Vilet

Torrelavit demana que es freni el polígon 
industrial de Sant Marçal-Cal Vies

L’Ajuntament col·labora amb la parròquia de 
Santa Maria de Lavit per al restabliment del 
toc de campanes 

Dos contenidors cremats al barri del Vilet de 
Torrelavit és el resultat dels actes vandàlics 

que s’han produït aquesta tardor a Torrelavit.
Des de l’equip de govern es fa una crida a la res-
ponsabilitat per evitar que aquest tipus d’accions 
es tornin a produir. L’alcalde, Manuel Raventós, 
ha assegurat que “des de l’Ajuntament només 
es poden donar mostres de rebuig a aquests 
actes” i ha apel·lat al civisme, i a cuidar el poble 
entre tots.
El govern municipal demana la col·laboració 
ciutadana per esbrinar qui han estat els autors 
d’aquestes accions. Si algú té informació sobre 
les bretolades del barri del Vidalet, la pot fer 
arribar a l’Ajuntament o contactar directament 
amb alcaldia.

L’Ajuntament de Torrelavit va aprovar per unanimitat una moció demanant a la Generalitat que 
freni el pla director urbanístic de l’àrea de Sant Marçal-Cal Vies (Castellet i la Gornal, l’Arboç i 

Castellví de la Marca), que preveu convertir aquesta zona vinícola en un polígon logístic. Tant des del 
govern com des de l’oposició consideren que aquest projecte pot ser contraproduent pels interessos 
de l’àrea del Penedès i el futur del sector vitivinícola i enoturístic. Per això, demanen que s’aturi fins 
que no s’hagin acabat els treballs de redacció del nou Pla Territorial de la vegueria que serà una guia 
per a la definició urbanística i econòmica del Penedès.

L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, va posar a disposició del rector de Santa Maria de 
Lavit el suport de l’Ajuntament per al restabliment del toc de campanes de l’església amb 

la màxima celeritat, després que un llamp va fer caure la creu de pedra que coronava el cam-
panar el passat mes d’agost. Segons l’alcalde, Manuel Raventós, l’objectiu va ser evitar que els 
treballs de reparació es dilatessin en el temps, i que l’església recuperés la normalitat el més 
aviat possible. Malgrat que la creu encara no ha estat reposada, la instal·lació elèctrica i el toc 
de campanes ja funcionen perfectament. De fet, gràcies a l’actuació de la brigada municipal, 
la missa de la festa major es va poder celebrar amb normalitat només tres dies després de 
l’incident. 

La plaça de les Escoles ara és la 
plaça de l’Ú d’Octubre
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L’Ajuntament de Torrelavit 
s’alinea amb els pagesos davant 
la crisi del preu del raïm

L’Ajuntament de Torrelavit s’ha sumat a les entitats i ajuntaments 
que s’han alineat amb els pagesos davant la crisi pel preu del raïm 

provocada per la decisió unilateral de les empreses majoristes del cava 
de tornar als preus de finals dels 90, (entre els 0,30 i els 0,35 euros).
L’Ajuntament va aprovar el 2 de setembre una moció conjunta del go-
vern i l’oposició (ERC, VIT i JxTorrelavit) on els tres grups expressaven el 
seu suport a l’aturada convocada pel 5 de setembre i la resta d’accions 
que els pagesos duguin a terme, a través dels sindicats i assemblees, per 
aconseguir un preu digne del raïm i del vi. L’Ajuntament considera que 
la pagesia és un sector estratègic per garantir l’activitat econòmica del 
Penedès i el futur urbanístic de la vegueria.

Per això, l’Ajuntament ha demanat al Departament d’Agricultura de 
la Generalitat que intervingui per evitar que el raïm es pugui pagar per 
sota del preu de cost, i ha reclamat que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat acceleri el desenvolupament del Pla Territorial del Pe-
nedès per definir una aposta clara per la vitivinicultura com a eina de 
desenvolupament econòmic de la comarca.
L’Ajuntament, a més, va reclamar que es constitueixi una Taula del Pe-
nedès (que s’ha definit com la Cimera del Cava) per perfilar estratègies 
conjuntes de futur que hauran d’afavorir la recuperació del valor del 
pagès i del sector vitivinícola, així com la promoció del territori mit- 
jançant el turisme sostenible.
El govern de Torrelavit està a la disposició dels pagesos per col·laborar 
en la defensa d’un sector que considera clau des del punt de vista 
econòmic i urbanístic per al futur del Penedès. “Sense un preu dig-
ne per al raïm i el vi, els pagesos abandonaran la vinya”, —adverteix 
l’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós—, “i això abocarà la vegueria 
a convertir-se en una extensió industrial i logística de l’àrea metropo-
litana de Barcelona.” Raventós creu que “des de les institucions s’ha de 
vetllar perquè es donin les condicions necessàries per garantir el futur 
de la pagesia en benefici dels mateixos viticultors i elaboradors, així 
com de tots els veïns del Penedès i el seu paisatge”.
Amb l’aprovació d’aquesta moció, el govern de Torrelavit va convocar 
tots els veïns a concentrar-se a la plaça del Casal de Cultura el dia 5 
de setembre, coincidint amb l’aturada dels pagesos. D’aquesta mane-
ra es va fer visible, des de Torrelavit, el suport incondicional al sector. 
Precisament, el govern municipal considera que la pagesia és impres-
cindible per garantir la cohesió territorial del Penedès i garantir els re-
sultats d’una aposta decidida a favor de la promoció de l’enoturisme i 
les activitats relacionades amb la indústria del vi. És per tot això que 
l’Ajuntament de Torrelavit  en ple considera necessari respectar la figura 
del pagès i reclamar que tots els agents implicats es comprometin a ga-
rantir un preu digne per evitar la deserció i abandonament de les vinyes.

Quina és la tasca de Junts Per 
Torrelavit?

Des de Junts per Torrelavit ens agradaria explicar a tots els 
Torrelavitencs i Torrelavitenques quines són les funcions 

que té l’equip de l’oposició a un Ajuntament.
Així doncs, una de les principals funcions és la de controlar i 
fiscalitzar l’òrgan de govern, procurant fer efectiu el “princi-
pi de compromís” sempre en referència al nostre programa 
electoral, ja que aquest serà el que ens marcarà les directrius 
a seguir al llarg d’aquesta legislatura. I a partir d’aquí, arribar a 
acords o cercar posicions comunes de trobada en els diferents 
temes que es van tractant, sobretot, en les diferents sessions 
plenàries, trimestrals, que se celebren a l’Ajuntament. 
Un altre dret fonamental és el de l’accés a la informació, 
aquesta és una fase prèvia per a poder prendre qualsevol deci-
sió i també, forma part de l’activitat de control vers l’equip de 
govern.  Un altre dret que ens agradaria anomenar és la pos-
sibilitat d’exigir sessions plenàries extraordinàries, per tal de 
tractar temes que es considerin oportuns. 
De manera que, després de fer una breu explicació sobre qui-
nes són les funcions i drets que té l’equip a l’oposició, voldríem 
explicar les tasques que duu a terme l’equip de Junts per Torre-
lavit des del dia 15 de juny de 2019. De tal manera, que tothom 
sàpiga quina és la feina que es realitza. El nostre equip es reu-
neix setmanalment, normalment els dilluns, i així, consulta el 
registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament, per tal d’estar 
al corrent de tot el que va succeint en el nostre municipi. A 
banda, s’estudia i es valoren els punts del programa electoral 
els quals es voldrien tirar endavant o es veuen importants per 
tal de poder fer propostes sensates i raonables a l’actual equip 
de govern. Per fer conèixer aquestes propostes es presenten 
a través d’instàncies a l’Ajuntament, ja sigui perquè les valo-
rin i posteriorment ens donin una resposta o bé, per introduir 
aquestes propostes en l’ordre del dia dels plenaris i així, poder 
defensar i debatre sobre el tema en qüestió. També, s’aprofiten 
aquestes reunions o bé, es realitzen les que calguin per a es-
tudiar, valorar i consensuar una resposta pels diferents temes 
els quals s’han de tractar en els plenaris de l’Ajuntament de 
Torrelavit. 
Comentar que quan es creu oportú tractar un tema en concret 
amb urgència es demana mitjançant petició formal, és a dir, 
a partir d’una instància, poder realitzar de manera extraor-
dinària una sessió plenària. Fins ara, Junts per Torrelavit n’ha 
demanat una per tal d’aprovar la moció sobre la defensa de la 
pagesia i per un preu digne del raïm i el vi. 
Finalment, voldríem esmentar que l’equip de Junts per Torrela-
vit té un objectiu molt clar: fer una oposició constructiva i sem-
pre vetllar pels interessos i beneficis del poble de Torrelavit.  
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Benvolgudes i benvolguts veï-
nes i veïns de Torrelavit,

Passats els primers mesos d’aquest mandat, el grup d’ERC 
Torrelavit estem satisfets amb la feina feta fins ara com a 

membres dins el nostre Ajuntament.  Ens vam comprometre 
a treballar per Torrelavit encapçalant el govern d’entesa i 
amb diàleg amb tothom. I podem dir amb orgull, que així ho 
fem.
Durant aquests mesos hem treballat per Torrelavit escoltant 
les vostres opinions i suggeriments. I volem continuar en 
aquest camí per tal de donar la millor resposta a les qüestions 
diàries que van sorgint dins del municipi.

Estem al costat del nostre poble i  vetllem pel nostre territori. 
Per això, hem encapçalat i treballat per consensuar les 
mocions en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm 
i del vi, en defensa del nostre territori, la moció per la retirada 
del Pla urbanístic de la zona industrial de Cal Vies – Sant 
Marçal que afecta la nostra comarca.

Des del grup local d’ERC Torrelavit, hem organitzat la 
presentació del llibre Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures, 
de Sergi Sol, al CdIAT i hem organitzat un autocar per anar a 
Lledoners a donar la Bona Nit als presos polítics dies abans 
que es conegués la Sentència del Procés. Una sentència 
dictada com a repressió a tot un poble, que vulnera els 
nostres drets civils i polítics, no només dels nostres presos i 
exiliats i les nostres llibertats, sinó de tota la societat.

Rebutgem aquesta sentència i ens mostrem ferms en el 
nostre compromís amb el poble i amb Catalunya, i som 
solidaris amb els nostres presos i exiliats i les seves famílies. 
Lluitem democràticament, cívicament i pacíficament per 
una amnistia, pel dret a l’autodeterminació i pels valors 
republicans, més socials i més justos per tota la nostra 
societat. Una societat catalana que es mobilitza per defensar 
el dret dels pobles a ser sobirans, lliures i independents. 
Aquests valors ens fan créixer com a poble, com a país i com 
a societat. 

Volem donar les gràcies pels suports rebuts a les passades 
eleccions del 10N i des de Torrelavit volem fer sentir la nostra 
veu, la veu del poble que té anhels de llibertat.

I us volem desitjar a totes les veïnes i veïns de Torrelavit, unes 
molt bones festes!!

ERC TORRELAVIT

Apunt de fer sis mesos a l’Ajuntament hem de dir-vos 
que des del passat 15 de juny, que vam tenir el plaer 

de formar part de l’Equip de Govern, se’ns ha girat molta 
feina. Feina que afrontem cada dia amb responsabilitat 
i honestedat.
I hem de dir que no és feina fàcil, ja que ens trobem amb 
moltes situacions noves per nosaltres i amb grans reptes 
al davant. Reptes que ens vam plantejar en els nostres 
quatre anys a l’oposició i que ara, podem portar a terme 
com a Equip de Govern i especialment, al capdavant 
de les nostres Regidories, Esport, Joventut, Educació, 
Sanitat, Comerç i Turisme.
Estem aprenent i com tot a la vida, haurem de prendre 
decisions que agradaran a uns i a d’altres potser no, 
però tot el que fem, ho fem des de la bona fe i des del 
sentiment d’estima pel nostre poble.
Estem contentes de l’equip que formem juntament 
amb els companys d’ERC Torrelavit, tots/es l’únic que 
busquem i volem és el bé per Torrelavit i per tots els que 
hi vivim.
Per això, ens sentim orgulloses que en aquets mesos 
de Govern haguem pogut assolir alguns dels objectius 
que ens havíem proposat, no només quan estàvem a 
l’oposició, sinó també propostes que portàvem al nostre 
programa electoral, com per exemple:
Comissions informatives entre Equip de govern i 
oposició amb periodicitat mensual.
Retribucions dels regidors per assistència al ple fet que 
implica eliminar el cost de la Seguretat Social.
Redactat d’un nou projecte pel pavelló municipal 
adaptat a les necessitats reals dels seus usuaris.
Ampliar l’horari del servei de la deixalleria.
Subvencionar les quotes de la Llar d’Infants El Patinet 
per les famílies que a la vegada tinguin fills a l’Escola J.J. 
Ràfols.
I d’aquí poc iniciem un any nou, l’any 2020, que 
encetarem amb els nostres primers pressupostos, nous 
reptes, nous objectius, noves propostes, nous camins, 
nous aires, gràcies a tots els veïns i veïnes del municipi 
de Torrelavit, amb molta força i il·lusió, estem aquí per 
tots vosaltres!
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Refugi  Petit  del  camp  d’aviació   
de  Sabanell, un pas mes
Amics del Patrimoni de Torrelavit i el Grup de Recerca El Mil·lenari  
del Pla col·laboren per conservar un testimoni més del passat recent 

El grup Amics del Patrimo-
ni de Torrelavit juntament 

amb veïns del Pla del Penedès, 
integrats en el Grup de Recerca 
El Mil·lenari han col·laborat per 
recuperar la imatge original del 
Refugi Petit del camp d’aviació 
de Sabanell que forma part de la 
Memòria Històrica del municipi. 
Des del juny del 2018, aquestes 
persones, amants de la història 
i la cultura, han portat a terme 
diverses actuacions als refugis 
de la guerra civil (1936-39) —o el 
que en queda d’ells—, del camp 
d’aviació de Sabanell. Quant 
al petit, la primera actuació va 
consistir a netejar de fang i bru-

tícia les escales, i treure el dipò-
sit de calç que hi havia muntat 
un pagès viticultor veí de la zona 
anys enrere. Posteriorment, en 
una altra ocasió es va netejar de 
brossa tot el voral de l’entrada al 
refugi, es va treure la part de la 
volta i entrada que estava mal-
mesa per poder tancar l’accés al 
refugi. La tercera actuació que 
es va fer va ser construir un por-
tal reixat de ferro; i finalment, 
el passat 16 de novembre, la 
col·locació d’aquest reixat, per 
poder refer amb maons els murs 
i la volta de l’entrada. Ara resta 
més o menys com estava en el 
seu estat original, tancat amb 

clau, i salvaguardat. Faltaria en-
cara assolir una actuació final 
per a adequar el sòl, amb terra 
i fang, per deixar-lo pavimentat 
o d’alguna manera practicable; 
aleshores esdevindria ja visi-
table. Aquestes intervencions 
s’han dut a terme de manera 
altruista per diferents persones 
del poble i veïns del Pla del Pene-
dès per preservar part del nostre 
llegat patrimonial i històric que, 
en aquest cas, compartim els 
dos municipis. 
Aquest ha estat un pas més en la 
recuperació, tot i que queda en-
cara molta feina a fer. Els Amics 
del Patrimoni reclamen poder ac-

tuar per recuperar el Refugi Gran, 
afectat en el seu dia per la cons-
trucció de la nova carretera C-15, i 
que ara podria tornar a córrer pe-
rill amb l’ampliació d’aquesta via.
El diumenge 17 de novembre, el 
grup de persones que va anar a 
la visita guiada i comentada per 
Josep Vallès sobre Llocs amb 
protagonisme al Pla en el de-
curs de la Guerra Civil, va aca-
bar el recorregut a la zona de 
l’aeròdrom de Sabanell, i va te-
nir el privilegi de poder entrar al 
Refugi Petit després de les inter-
vencions fetes pels veïns de To-
rrelavit i el Pla: una manera molt 
gràfica d’explicar la Història.
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E l passat 15 de novembre va 
tenir lloc al Casal de Cultu-

ra la inauguració de l’exposició 
dels treballs presentats a la 
13a edició de la Marató Fo-
togràfica de Torrelavit, que 
enguany es va celebrar el diu-
menge 27 d’octubre.
En aquesta edició els temes 
proposats en la modalitat de 
fotografia digital van ser Pers-
pectives, Plaça de l’Ú d’Octubre 
i Portes per als participants 
adults, i Fonts per als infantils. 

En la modalitat d’Instagram el 
tema únic per a tots els parti-
cipants va ser El Riu.
Com en l’anterior edició, es 
va establir també un tema 
de participació opcional sota 
el lema El Molí Blanc, on la 
millor imatge presentada ob-
tindria com a premi una nit 
d’allotjament a l’establiment 
de turisme rural El Molí Blanc 
de Torrelavit.
Enguany, i a diferència de la 
passada edició, el clima, amb 

una temperatura per sobre de 
l’habitual, va acompanyar la 
matinal, i va permetre als més 
de 130 participants gaudir ple-
nament de la jornada.
El jurat, format per dos fotò-
grafs professionals i un repre-
sentant de l’Ajuntament, va 
dur a terme uns dies després 
la deliberació corresponent 
per tal de decidir quines ha-
vien de ser les fotografies 
guanyadores d’aquesta edició. 
Durant l’acte d’inauguració 

de l’exposició, es va donar a 
conèixer també el nom dels 
autors d’aquestes imatges i es 
va fer la corresponent entrega 
de premis.
L’exposició de fotografies res-
tarà oberta al públic fins el 13 
desembre i un cop finalitzada, 
es retornaran les obres no pre-
miades i es donarà per tanca-
da aquesta edició tot pensant 
ja en la 14a edició que tindrà 
lloc el proper 2020.

Més de 130 participants a la 13a Marató 
Fotogràfica de Torrelavit
L’edició amb més participació consolida definitivament la cita
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Els premis
En la modalitat de fotografia 
digital i categoria adults, els 
3 premis de 100€ de cadascun 
dels tres temes de concurs van 
ser per a Oriol Domingo Llo-
rens per al tema Perspectives, 
la guanyadora del tema Plaça 
de l’Ú d’Octubre va ser Soraya 
Candela Moya i el tercer dels 
premis, per al tema Portes, va 
ser per a Daniel Zarcero Se-
rramià.
Pel que fa als premis a les mi-
llors sèries, amb un premi de 
300€ i com a millor sèrie pre-
sentada a concurs, el guanyador 
va ser Josep Balcells Adzet, i en 
el cas de la millor sèrie d’un par-
ticipant local i amb una dotació 
de 150€, el premi va ser per Nú-
ria Sierra Alemany.

En la categoria del tema op-
cional d’aquesta edició El Molí 
Blanc, el participant que va obte-
nir la nit d’allotjament gratuïta 
va ser Pep Moyano Llamas.
Quant a la categoria infantil, els 
dos guanyadors de la càmera ins-
tantània van ser Diego Alvarez 
Ramos i Alba Rojas Montserrat, 
com a primer premi general i mi-
llor fotografia d’un participant 
local respectivament.
En la modalitat d’Instagram on 
es premien les 3 millors imatges, 
amb unes dotacions de 100€, 
60€ i 40€, les guanyadores van 
ser Maria Pardo Canillas, Sònia 
Ventura Vidal i Marlen Bosque.
En l’entrega de premis, l’organit- 
zació va destacar l’elevada partici-
pació d’aquesta 13a edició, arribant 
als 135 participants en les diferents 

modalitats, xifra que suposa un 
nou rècord de participació. Se-
gons els organitzadors aquesta és 
la prova de l’arrelament d’aquest 
esdeveniment que ha arribat a ser 
una data assenyalada en el ca-
lendari per a tots els apassionats 
d’aquesta disciplina.

Tanmateix, l’organització va 
agrair la col·laboració de les 
diferents institucions, empre-
ses i voluntaris que, de dife-
rents formes, aporten el seu 
gra de sorra per fer possible 
el desenvolupament d’aquest 
concurs.

Un dels plats forts d’aquest Novembre 
Cultural ha estat l’espectacle familiar Hi 

ha res més avorrit que ser una princesa rosa? 
produït per Paco Mir d’El Tricicle. L’espectacle 
és una adaptació del famós conte escrit per 
Raquel Díaz que porta el mateix títol i re-
flexiona sobre la igualtat de gènere, un tema 
de plena actualitat, de manera propera i 
amena passant per tots els tòpics del rosa, 
el blau i què és el que poden fer les nenes i el 
que poden fer els nens, segons els conven-

cionalismes establerts per la nostra societat.
Dues joves intèrprets s’encarreguen de donar 
vida a diferents personatges amb vistosos i 
nombrosos canvis de vestuari i una esceno-
grafia molt original, combinant diàleg amb 
cançons i amb la implicació i col·laboració 
del nombrós públic que va omplir la sala 
del teatre del Casal de Cultura per gaudir de 
l’espectacle.
La programació del Novembre Cultural 
d’enguany es va encetar amb el Most Festi-

val i ha finalitzat amb l’actuació dels alum-
nes dels diferents grups instrumentals de 
l’Escola de Música de l’Alt Penedès EMAP, 
que també van aconseguir omplir el teatre 
del Casal de Cultura de gom a gom i fer-nos 
passar una tarda molt agradable, amb el 
Concert de Santa Cecília.
Aquesta ha estat la setena edició de Novem-
bre Cultural de Torrelavit que ja compta amb 
un bon nombre de seguidors fidels i comença 
a posar fil a l’agulla per l’edició del 2020.

Èxit de la setena edició del Novembre 
Cultural
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E l passat dia 5 de novembre es va pre-
sentar a l’auditori del Vinseum de Vi-

lafranca del Penedès, el llibre La llengua 
del Penedès: Del vocabulari i la toponímia al 
folklore i la literatura, que en 467 pàgines 
recull les XXVI Jornades d’Estudis Pene-
desencs, celebrades els mesos d’octubre 
i novembre del 2016 a Vilafranca del Pe-
nedès, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, 
i Cubelles, organitzades per l’Institut 
d’Estudis Penedesencs.
El llibre recull cinc conferències, una tau-
la rodona, 21 comunicacions, i altres ac-
tes. Entre les comunicacions —que englo-
ben set àmbits— hi trobem, en l’àmbit de 
La creativitat -  Etnopoètica, la titulada 
Montserrat Cardús (1887-1918), folklorista 
lavitenca a cavall dels segles XIX i XX. Una 
fructífera i vasta tasca de compilació d’una 
jove senzilla i modesta, estroncada sobta-
dament, de Pere Rovira i Alemany, que en 
fa una dilatada biografia a més d’enumerar 

el llegat i la gran tasca recopiladora de ma-
terial de tota mena d’aquest personatge 
il·lustre local fins no fa gaire desconegut; 
i d’incloure alguns diversos exemples de 
l’amalgama folklòrica recollida (Al Cep nº 
54 del març de 2017, ja se’n va parlar, de 
manera més reduïda).
Així mateix, en un altre apartat del lli-
bre, en el text de la conferència de Carme 
Oriol (professora del Departament de Fi-
lologia Catalana de la Universitat Rovira 
i Virgili), i titulada El Penedès en l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya, hi trobem 
també una petita part referent a la nos-
trada Montserrat Cardús.
El llibre posa sobre la taula una sèrie 
d’estudis i textos diversos sobre la llengua 
catalana al Penedès (lingüístics, sociolin-
güístics, fonètics, lèxics, històrics, onomàs-
tics, toponímics, i etnopoètics) fins ara gai-
rebé inexistents, que omplen un buit en la 
descripció del parlar penedesenc.

El llibre estarà a la venda a la seu de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs (C/ Banys, 
11, de Vilafranca) en horaris d’obertura, i en 
diverses llibreries de Vilafranca.

La lavitenca Montserrat Cardús,  
en un llibre de l’IEP

El Most Festival introdueix el públic 
infantil en la quarta edició a Torrelavit
Torrelavit ha aprofitat enguany la partici-

pació en el Most Festival —la Mostra de 
Cinema sobre el vi i el cava, organitzat pel Vin-
seum i el Cineclub Vilafranca— per introduir 
els més petits en aquesta mostra. El passat 8 
de novembre, i com a novetat, després de qua-
tre anys vinculats al Most, des de Torrelavit es 
va organitzat una sessió infantil dedicada a 
més de 80 d’alumnes de 5è i 6è, en la qual, 
a part dels alumnes de l’escola J. J. Ràfols de 
Torrelavit, també hi van participar els alumnes 
de l’escola Sant Jeroni de Sant Pere de Riude-
bitlles. Aquests últims van aprofitar el matí 
per visitar el Centre d’Interpretació de l’Aigua. 
Durant la sessió, es van projectar diversos 
curtmetratges al teatre del Casal de Cultura i, 
en acabar, es va obrir el debat perquè pogues-
sin opinar sobre el que havien vist i resoldre 
possibles dubtes. A la sortida van tenir l’opor-
tunitat de provar una mica de most. 
El diumenge 10 de novembre, també al tea-
tre del Casal de Cultura es van projectar un 
bloc de ficcions sobre el vi: Cambio de turno, 

Patchwork, Fin i The Red Stain. Qui ho va vo-
ler també va tenir l’oportunitat de visitar el 
Centre d’Interpretació de l’Aigua aquell dia. 
En acabar es va oferir als assistents  una mica 

de coca i cava, gentilesa de les caves Àngela 
Marquès, Joan Segura i Segura Viudas. Una 
setantena de persones van gaudir de les pro-
jeccions d’enguany.
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Sobre la injustícia i 
la desobediència

“Quan la injustícia és la llei, la deso- 
bediència civil és un dret”. Aquest és 

el subtítol del llibre Ho tornarem a fer, de 
Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, 
que Montse Ortiz, membre de la junta 
d’Òmnium, va presentar acompanyada 
de la periodista Cati Morell al CdIAT el 
passat 4 d’octubre. Poc abans de conèixer 
el resultat de la Sentència al Procés, des de 
l’Ajuntament de Torrelavit amb el suport 
d’Òmnium a l’Alt Penedès, es va organitzar 
aquesta presentació amb la voluntat 
d’aprofundir en el missatge d’un dels líders 
socials empresonats l’octubre de 2017 
després de la gran manifestació que va tenir 
lloc a Barcelona davant del registre de les 
dependències del departament d’Economia 
de la Generalitat per part de la Guàrdia Civil.
La presentació del llibre de Jordi Cuixart per 
part d’Òmnium forma part d’una campan-
ya que l’entitat ha posat en marxa arreu 
dels Països Catalans per fer arribar la infor-
mació sobre la desobediència civil i la lluita 
no-violenta i, sobretot, per evitar la norma-
lització de la repressió.

Dins del cicle d’espectacles a la fresca 
Bona Nit, organitzat conjuntament 

per les àrees d’Esports, Joventut i Cultura 
de l’Ajuntament de Torrelavit hem pogut 
gaudir de petits espectacles de teatre fora 
del teatre, una iniciativa que es coneix com 
a Píndoles de teatre, i que va tenir una gran 
resposta del públic que es va quedar amb 
ganes de més. Es tracta d’un circuït teatral 
itinerant per espais gens convencionals 
del nostre poble i que durant una estona 
es converteixen en teatres improvisats. A 
causa de l’hospitalització, a darrera hora 
d’un dels actors, només es van poder fer 
dos dels tres espectacles anunciats. 
El punt de trobada es va fixar davant la 
piscina municipal. Els participants es 

van repartir en dos grups: uns van en-
trar a la piscina on es feia l’espectacle 
Tot inclòs, que era una reflexió sobre els 
tòpics d’aquest tipus de vacances que es 
fan en grans complexos hotelers amb 
moltíssimes comoditats i luxes, on tot hi 
és inclòs. La resta de participants es van 
dirigir a la rotonda de les Eres al carrer 
del Bosc, on van poder veure Com si et 
tingués al costat, una conversa a través 
de l’ordinador entre una noia que està 
a l’espai i la seva parella que és a la Te-
rra. Un diàleg de ciència-ficció futurista 
en què el menys important és la ciència-
ficció i en què sorgeixen diversos dilemes 
i pors que ni la tecnologia més avançada 
del futur pot solucionar.

Píndoles de teatre, proposta teatral d’estiu
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Fa 80 anys: 22 de gener de 1939, l’entrada 
dels “nacionals” a Torrelavit
Després de 80 anys del final de la dis-

sortada Guerra Civil, crec que ja es pot 
parlar d’aquells tristos i tràgics fets ocorre-
guts, que han deixat tantes seqüeles en el sí 
de moltes famílies. Potser no de tots, enca-
ra. Segur que hi ha ferides no tancades del 
tot; assumptes en què els fets —i depenent 
del bàndol en què es trobaven els seus pro-
tagonistes avantpassats— dissenteixen en 
la manera d’explicar-los uns i altres. Costa 
molt a vegades ser objectiu, imparcial, quan 
hi ha algun familiar entremig (com en el meu 
cas), i també el fet de saber les veritats exac-
tes. La realitat però, és que es van produir 
barbaritats per ambdós bàndols, quan les ti-
bantors arribaren a extrems i posicions irre-
conciliables. Voldria avui portar a la llum el 
que he aplegat del final de la guerra al nostre 
poble; el dia en què les tropes franquistes o 
“nacionals” entraren victorioses. Era el final 
d’una guerra fratricida auspiciada per un cop 
d’estat feixista. Però, alhora, també l’inici 
d’una bèstia, fosca i llarga dictadura.

En sessió de l’Ajuntament republicà de l’11 de 
desembre del 1938 (un mes i escaig de la fi de 
la guerra), trobem, entre d’altres aspectes: 
“Devant els perills de l’aviació, l’alcalde propo-
sa cridar una reunió per proposar la confecció 
de refugis, a lo qual per unanimitat els Conse-
llers mostraren la seva conformitat”. De la sè-
rie de refugis que hem pogut identificar que 
hi hagué (veure Revista municipal El Cep nº 
60 - Març 2019), no sabem a aquestes alça-
des quins ja estaven en ús, i si alguns es van 
excavar o erigir a darrera hora; però crec que 
bona part d’ells ja deurien estar efectius feia 
dies.
Diu que dos dies abans de fer l’entrada, el 20 
de gener, un avió dels nacionals va sobrevo-
lar el poble de nit amb els focus encesos; i un 
dels llocs on més es va fixar, i reiteradament, 
va ser a la casa-torre Saladelafont (entre Cal 
Nonis i la Rectoria de Lavit) (1). Allà hi vivien 
llavors el doctor Roig, sogre del doctor Min-
guella (metge del poble, que era al front), 
amb una filla, dues netes, un germà rector, 
una minyona, i una cambrera. Podria molt 
ben ser que es pensessin que fos el lloc on 
hi hagués el comitè republicà (de fet, estava 
a tocar, a la rectoria de Lavit). A vegades, els 
comitès republicans s’estaven en cases bo-
nes, que havien requisat durant la contesa.

El dia abans, el 21, ja s’havien sentit bombes 
d’artilleria que s’anaven atansant, per la ban-
da de Mediona i Sant Quintí. I cada vegada 
més a prop. 
També dir que a mitjans de gener, es va en-
viar una ordre militar (per la part republica-
na) a totes les unitats de l’exèrcit republicà 
(signada pel general Vicente Rojo), on es 

deia “Las destrucciones se verificarán durante 
el repliegue cuando lo dispongan los jefes de 
las divisiones, los cuales darán las òrdenes de 
ejecución a los equipos preparados”. La veritat 
però, és que per aquí no es va volar res (sí a 
Sant Sadurní: el pont de l’estació, sobre la 
riera de Lavernó). Però sí que es van fer fo-
rats i posar càrregues al Pont de la Passada, a 

•Fotografia de finals de març del 1937, a la caserna “Francesc Ferrer i Guàrdia” de la Travessera de Gràcia de Bar-
celona, on es feia instrucció per anar a l’estúpida guerra civil. Entre els soldats —aquí somrients i feliços—, podem 
veure els dos amics Josep Anton Rovira (meu pare) de cal Damià de Terrassola, i Joaquim Rovira (alies “Quimet”) de 
cal Paràs de la Pineda (pare de l’Antonieta i la Rosa, i avi de la Núria Ribé Rovira). El primer ofereix una paperina amb 
alguna menja a un amic (un tal Nato), que està amb la boca oberta; i damunt les seves espatlles, seu el  Quimet. 
Potser encara no eren massa conscients del que els esperava, car aviat, al juny, marxarien ja cap al Front d’Osca. Per 
sort, tots dos van tornar. Altres convilatans, hi deixarien la pell. (Cedida per cal Damià)
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prop de Sant Quintí, on els nacionals van ma-
tar els dos soldats que hi havia de guàrdia. 
També a Sabanell de Baix, davant del camp 
d’aviació, hi havia dinamita per fer volar els 
ponts del Torrent del Guilló i el de Cal Raspall 
dels Horts; però en retirar-se els soldats re-
publicans, la van encendre perquè no caigués 
en mans dels nacionals; i l’ona expansiva de 
l’explosió, per un error de càlcul, va matar 
dos soldats. També al Pont de les Guineus 
(sobre el torrent del mateix nom), a la carre-
tera, al límit de Torrelavit amb Sant Pere, van 
fer forats. La meva mare, M. Teresa Alemany 
Costas —llavors jove— va anar a buscar coti-
lles (2) —juntament amb la Teresina de Cal 
Sabater i alguna altra— a ca l’Anita de Cal 
Tano de Sant Pere; i en passar pel pont, els 
van dir que anessin de pressa, que els nacio-
nals estaven a punt d’entrar i havien de vo-
lar el pont. Encara van fer l’encàrrec; però el 
pont, al final, no es va arribar a volar.
Per altra banda, a Coll d’Eres, també l’exèrcit 
republicà encara va oferir resistència, amb 
intercanvi de trets entre ambdós bàndols. 
Sembla que els nacionals dispararen els obu-
sos des d’una bateria situada a la Font del 
Bosc; i amb la conseqüent mort de diversos 
soldats republicans (aquí deien set, però 

un pagès de la zona diu que en va comptar 
disset d’alineats). Altres fonts expliquen 
que també els nacionals disparaven des de 
tanquetes apostades a la zona del Puig Cú-
gul, on tenien els republicans a batre en línia 
recta. Contava la meva mare, que la Teresina 
de Cal Sabaté —amiga seva, molt arrauxa-
da— va desplaçar-se al lloc (amb el perill que 
comportava) per veure els morts, tot tom-
bant-los i regirant-los les butxaques, on tro-
bà algun retrat familiar o sentimental, i algu-
na carta. Aquest mateix dia, part d’aquests 
cadàvers varen ser transportats en carros (de 
Cal Súria, Cal Masover i Cal Mosset del Ca-
rrer del Bosc) de Coll d’Eres cap a l’Arboçar, 
Cal Matràs, Cal Tort (avui Mas Taiona), d’on 
era la meva mare, vers el cementiri de Lavit. 
En passar per Cal Tort, va veure el carro, amb 
els cossos dels difunts tapats amb una man-
ta; amb els peus que sobresortien a la part 
baixa.
També conten —arrel d’aquest fet— que en 
un camp de blat de la zona de Coll d´Eres 
(propietat de Cal Font), una vegada passada 
la guerra civil, hi havia un petit trosset on el 
blat creixia més verd i esponerós que el del 
seu voltant. Quan després de la collita es va 
llaurar a fons el camp, van sortir a la vista 

unes botes i el corretjam, del que deuria que-
dar d’un soldat mort en els fets assenyalats, 
que al seu dia no haurien trobat en la recer-
ca. La descomposició del cos, havia servit 
d’adob.
El dia 22 de gener, al matí, encara els nacionals 
van trobar certa resistència. D’una banda, 
dues tanquetes republicanes, l’una situada 
a les “Quatre carreteres” més o menys, i una 
altra a la “vinya del Duran” (prop de la Torre 
del Guano), van disparar bastantes bombes 
contra les tropes franquistes, que van caure 
a la zona de sobre l’Arboçar. Els nacionals van 
respondre, i dos o tres obusos d’artilleria van 
caure prop de les “Quatre carreteres”.
L’Antoni Ferrer Arús, de Cal Marxant, en les 
seves memòries escrites a França, ens rela-
ta una mica aquest fet, viscut des de casa 
seva, moments abans d’emprendre un llarg 
exili, tot deixant dona i dos joves fills : “ … 
Al instante se oye un gran estrépito que hace 
bailar los cristales de los balcones y temblar las 
paredes de la casa. Son los disparos artilleros 
emplazados al borde de las “cuatro carrete-
ras” para contrarestar las fuerzas fascistas 
que avanzaban frente de los Republicanos que 
seguían retirándose … Mis tíos y mi mujer es-
taban reunidos juntos y asustados ...”

•Carta enviada des del front d’Aragó  (febrer del 1938) pel meu pare Josep A. Rovira de Cal Damià, al seu amic i veí Salvador Cuyàs de Cal Music, on s’interessa per companys 
locals (el Ramon que anomena era el Ramon Marcè de Cal Cols del Carrer del Bosc). Dins la brutalitat, els perills, i les misèries de la guerra, aquí es veu tenien algunes estones 
bones, on al pas per Nueno i Velillas (Osca), disposaven d’una gramola i les noies “mañicas” s’atansaven a fer més passadora la contesa als soldats. (Carta cedida per Joan Cuyàs 
del Carrer de la Font)
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En l’entrada, els nacionals van instal·lar 
una bateria de sis canons al final del To-
rrent Cuitó de Sant Pere. Al nostre poble es 
va instal·lar una altra bateria en un camp 
davant de Cal Comes (avui Celler Pardas) 
(3). Deia en Berenguer Batllori —que ales-
hores era un nen— que quan estaven ja a 
punt de disparar direcció a Sant Sadurní, va 
arribar un motorista amb l’ordre de no co-
mençar el bombardeig, ja que la tropa re-
publicana ja havia marxat de Sant Sadurní, 
volant en llur retirada el pont de l’estació 
del ferrocarril.
Les escoles J. i J. Ràfols, en aquells dies de 
final de la guerra feien de presó, on hi ha-
via presos alguns soldats nacionals. Amb 
l’arribada de les tropes franquistes, aquests 
van ser traslladats (sembla ser el 21 de gener 
del 39) amb tres carros (un de Ca l’Escalfet, 
un de Ca l’Agustinet, i un tercer) vers Sant 
Llorenç d’Hortons. També dir, que a aquests 
presos, els havia afaitat i/o tallat els cabells 
el Jaume Montserrat de Cal Marmanyet, jun-
tament amb el Tonet, pare del Pere Camps 
de Ca l’Andalús, que fou qui l’havia ensenyat. 
Deia el primer que tota la vida recordava el 
fàstic que li va fer afaitar aquells homes pre-
sos, que amb les misèries de la guerra (ja po-
deu comptar), anaven suats, bruts, pollosos, 
i amb mala olor.
L’arribada dels nacionals la meva mare la 
recordava —gràcies a una ullera allarga 
vistes que tenien a Cal Tort— per dalt de la 
Serra, prop del Puig Cúgul, d’on baixaven 
pel dret soldats i animals (muls carregats 
amb caixes de material bèl·lic) de manera 
continuada, tot anant a parar a les hortes 
de Terrassola; i d’aquí vers Terrassola i carrer 
del Bosc, i cap a Cal Tort (avui Mas Taiona), 
direcció Cal Cardús, La Fortesa i Monistrol 
d’Anoia. També passaren molts soldats, i 
tanquetes italianes. Portaven la bandera 
espanyola, i la mare i la resta s’ho miraven 
des d’una finestreta de darrera de la casa. 
Deurien passar també gana, donat que al 
petit dipòsit sobreeixidor de l’aigua del pou, 
hi tenien cinc peixos vermells (trets de Cal 
Cerdà de Palou, del Pla), que havia portat 
l’antic mosso, el Simón Romero, pare de 
l’actual Maria (esposa del Joan Cuyàs). Els 
van prendre tots cinc. 
Van reclutar tres homes de Torrelavit per-
què els ensenyessin el camí —el Cols de Cal 
Fuseller, el Joan Ventura de cal Garsa i un al-
tre— i pel camí vers La Fortesa encara van ser 
metrallats per la resistència republicana, i es 
van haver d’estirar a terra per no ser tocats.
Recordava la meva mare que a Cal Tort van 
parar a fer nit, amb els matxos carregats 

amb caixes de munició. Que els feien asseu-
re a descansar, però amb el pes de les caixes 
carregades damunt tota la nit, cosa que a la 
mare li féu molta llàstima. A Ca la Vicenta, hi 
feren nit els “moros”, que varen tallar força 
llenya de les oliveres, per cuinar i fer fogue-
res per escalfar-se (era hivern, en ple gener); i 
amb la lògica indignació del seu amo, el Fèlix 
de Ca la Vicenta.
A Cal Tort s’hi va hostatjar l’estat major de 
la IV Divisió de Navarra, comandada (?) per 
Juan Bautista Sánchez-González (4), que 
més endavant esdevindria Governador mili-
tar. Van fer servir la cuina per fer el sopar, i 
la van deixar feta un fàstic. Jeien a la vora del 
foc, en un escó; i a la sala de dalt hi havia dos 
guàrdies vigilant a banda i banda del portal 
de les estances de la masia. Diu que un sol-
dat que va entrar sense permís, va rebre una 
escridassada de campionat i tan amenaçado-
ra, que a la meva mare li va fer molta pena 
el soldat.
A Ca la Vicenta, van cuinar els soldats “mo-
ros”, que malgrat no van tocar una botifarra 
negra que tenien (perquè no podien menjar 
carn de porc per llur religió musulmana, su-
poso), sí que els van prendre el pa i altres 
menges. 
Al refugi de la vinya de ca la Claudina o cal 
Americano, construït pels de dita casa, de cal 
Marmanyet, cal Degà, Peret Marimón,… en 
aquest dia s’hi arreplegava força gent. Tam-
bé hi havia la Paquita Marimón (mare Agustí, 
Teresa, i Rosa Batlle, llavors amb 14 anys i 
avui amb 94); i a la caseta de la resclosa dels 
molins del Parellada, Mig i Cover, aquell dia 
s’hi van refugiar també dones i canalla (veure 
El Cep nº 60).
Així mateix, i encara el matí de l’entrada dels 
nacionals, van passar per Cal Tort, tres o 
quatre soldats republicans de la Brigada del 
Campesino, famolencs, que els van demanar 
menjar. Els van donar uns petits i tendres co-
nills —no en deurien tenir de grans—, que van 
matar amb un cop de puny, i se’ls van coure 
i menjar en un tres i no res. I també dos va-
lencians, que van preguntar per algun lloc on 
amagar-se; i ho van fer sota un pont que hi 
ha sota el torrent del Salt del Matxo; i no van 
sortir fins que els nacionals van ser tots fora, 
sense ser descoberts.
L’endemà, dia 23, encara va venir a bombar-
dejar un avió republicà, que va ser respost 
des de l’era de batre de Cal Tort (a tocar del 
mas) amb un antiaeri. En disparar, diu que 
tremolava tota la masia.
Dir que just acabada la guerra, a Sant Pere 
s´hi va celebrar una missa de campanya, do-
nat que a l’església no hi quedava res. Aques-

ta missa va ser oficiada per Mossèn Segimón 
Tomeu, rector de Torrelavit —ja retornat—, 
perquè mossèn Joan de Sant Pere encara no 
havia tornat al poble.
L’entrada al nostre poble es va fer pel ca-
rrer de la Font de Terrassola, que durant els 
anys de la dictadura franquista s’anomenà 
Calle de la IV División de Navarra, en honor 
(?) a aquesta divisió de l’exèrcit franquis-
ta. Així, veuríem també altres noms fran-
quistes fins a l’arribada de la democràcia, 
com C/ Calvo Sotelo (Carrer del Bosc), C/ 
General Mola (La Pineda), C/ Caudillo (avui 
Carrer Major)… i els noms dels assassinats 
pel bàndol republicà (Valentí Saladelafont,  
Alexandre Bori, Antoni Alemany, i Antoni 
Font).

Cal Tort, masia acollidora
Per acabar, dir que a Cal Tort, el dia de 
l’entrada dels nacionals —22 de gener— hi 
havia, ni més ni menys, que la desmesurada 
xifra d’una vintena llarga de persones: Déu 
n’hi do! Si ho reflexionem...
La Rosa Costas, muller d’Antoni Alemany 
(assassinat durant la contesa) i iaia meva, 
sempre  —malgrat les mancances, misèries, 
i perills— va saber acollir gent local, forana i 
de tota mena d’afiliació, juntament amb els 
fills Dolors, M. Teresa (meva mare), Assump-
ta, Ramon (tots molt joves), i la “tieta Lola”, 
soltera (germana de l’Antoni Alemany), 
quant a la família del mas.

•La Rosa Costas (filla del paperaire Florenci Costas), i 
la seva cunyada Lola Alemany de cal Tort, el mes d’abril 
de la dècada dels anys 60 del segle XX  anant, ben de-
votes i amb el missal sota el braç, a missa dominical a 
Santa Maria de Lavit. Al fons, es veu la parada de llibres 
de la festa de Sant Jordi / Diada de Joventut d’aquells 
anys, entre Cal Potort i el Pont de les Escoles.
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L’Isidre Vidal de Cal Jan (sense pares, i fill de la 
Casa de la Caritat), que fins aleshores estava 
de mosso a Cal Guimerà, i que es va oferir a 
treballar les terres. No hi havia diners, i es va 
conformar únicament a ser mantingut. Aju-
dava de nit a segar un tros de bancal de blat 
ben migrat, i en les feines dels camps i les 
vinyes, collir les poques olives, … tot disfres-
sant-se de dona, amb un vestit de llustrina (5) 
negre, que era d´un Carnestoltes, d’una tal 
Maria Mañé (filla de Sant Quintí, i que havia 
fet de minyona), i un mocador al cap, per no 
ser reconegut i passar desapercebut. Va anar 
a Amposta a buscar tres sacs d’arròs amb clo-
folla, que ell mateix va fer arribar; i que amb 
un tub ample de llauna, picava fort amb un 
pal per fer saltar la clofolla. Va ser cridat a fi-
les, i hi va anar; però es va escapar, retornant a 
peu de nit des de Martorell seguint els cursos 
de l’Anoia i el Riudebitlles. En acabar la guerra, 
va oferir una bossa amb diners —agraït— a la 
meva àvia, i ella els va refusar. Solidaritat recí-
proca, malgrat les estretors.
El Pau de la Vaqueria, que havia sortit de la 
presó, i havia de tornar al Front.
El Pep de la Vaqueria, que junt amb l’Amadeu 
Rius, ambdós s’anaven a amagar als boscos 
de Can Torrents.
El Peret de Cal Sabater del Carrer del Bosc, 
que va retornar de la guerra, de Cambrils, 
on havia agafat el tifus, i s’havia escapat 
de l’hospital. Va arribar, tot caminant sola-
ment a les nits per no ser descobert. A canvi 
d’acollir-lo, quan passava el carro de casa 
seva, al darrera de la casa deixava anar, ara 
mongetes, ara guixes (6), ara patates, un co-
nill, un ànec, …
La mestra Dolors Serra o Lola Serra López, 
una germana, i la seva mare (“la abuelita”, 
cubana), que s’hi estaven per por de viure a 
les escoles, on era, com he dit, presó de sol-
dats nacionals, van dur un lloro que tenien, i 
molt menjar amb llaunes.
L’esposa del Doctor Roig, sogre del Doctor 
Minguella (metge de esquerres abans de la 
guerra, que estava al front), dues filles del 
doctor, el pare del doctor, un germà rector que 
tenien amagat durant la guerra, una minyona, 
i una cuinera o “ama de llaves”, per por de 
l’aviació a la casa-torre Saladelafont on vivien 
(entre cal Nonis i Santa Maria de Lavit).
I un home de Teià que havia desertat i 
s’entornava cap al seu poble del Maresme.
Amb tanta gent, ja no hi havia prou llits; però 
amb el carro de Cal Madró de La Pineda, van 
portar matalassos i els van col·locar en una 
sala gran, i solucionat!
Val a dir que també, durant la guerra, tin-
gueren amagats uns dos mesos a Mossèn 

Segimón Tomeu, rector llavors de Terrassola 
i Lavit (primer havia estat amagat a cal Tits; 
després en una barraca de la vinya de cal Tits, 
a prop de Mas Vendrell; a Cal Tresó de la Pine-
da; i després amb un familiar d’aquesta casa 
a Barcelona). De nit dormia a la masia, i de 
dia s’amagava al galliner, on li duien el dinar. 
També s’amagava darrere uns fogots de llenya 
per si hi havia algun registre, però degut a com 
n’era de gros, sols quedava amagat de mig 
cos. Va dir si volien diners, i en dir-li que no, els 
va amagar en una calaixera, dient que si mai 
feien falta, n’agafessin. Quan això va passar i 
es van agafar 200 pessetes, es va enfadar molt 
(?). Un dia al matí, van veure que no hi era. Ha-
via marxat sense dir res (?). Aquests i algun al-
tre fet que he recollit d’ell, demostren que era 
una persona molt poc íntegra, tot i tenir en-
cara un carrer local dedicat a la seva persona.
També van acollir un escapat del Front en aca-
bar la guerra, que primer s’havia amagat a Cal 
Riba; una noia madrilenya dels barris baixos; 
i dues refugiades basques, que anaven arma-
des amb pistola, que després es van albergar 
a cal Fèlix i ca la Vicenta (cases contigües). I 
una nit, a dos soldats que, farts de la guerra, 
havien desertat del Front de Terol. Un era del 
barri del Clot, i l’altre, del Poble Nou (de Bar-
celona). Al cap de 20 anys i escaig, aquest del 
Poble Nou, va venir al poble a veure la meva 
mare, i va dir-li que havia estat catequista de 
mossèn Aragonès (casualitats de la vida).
També es van oferir a acollir a quatre xicots 
de La Fortesa que s’havien negat a anar a la 
guerra, i que estaven amagats a la masia La 
Riba d’aquest nucli, per por de no ser desco-
berts en un registre. Eren dos de Cal Neri, un 
de Ca la Julita i un de Cal Marrugat; i que, al 
final, no va caldre.
L’acolliment de Cal Tort també havia estat 
allotjar (fora de la guerra civil) a les darreres 
trementinaires (dones originàries de zones 
de muntanya) que passaven per les nostres 
contrades a vendre les herbes remeieres i olis 
essencials (de trementina, de ginebró, ..), en 
una ruta que feien a peu. Cal Tort era un dels 
llocs on s’hostatjaven en el seu dur camí per 
unes rutes ja establertes.
Dir que altres cases del nostre poble també 
van acollir a diferent gent durant els anys de 
la contesa. Hi ha moltes més històries i anèc-
dotes amagades que no han sortit a la llum 
d’aquells foscos i tristos dies, i que segur que 
més d’una ens sorprendria.

Notes:
(1) L’amo de la casa Saladelafont -ja vell- 

havia abandonat la casa -trist i abatut- i 
marxat a Barcelona, donat que en co-

mençar la revolta, aquí mateix a la casa 
havien assassinat el seu germà (Valentí 
Saladelafont Casas), que era capellà.

(2) Cotilla: Ampla faixa de tela reforçada 
amb barnilles destinada a sostenir el pit 
i dibuixar el cossatge de les dones.

(3) Segons la Lina (que vivia a Cal Fuster de 
Terrassola, al C/ de la Font), i que anava 
a fer feines a Cal Comes, deia que allà la 
masia va funcionar com a petit hospital, 
on hi van morir bastants soldats, que els 
enterraven al cementiri de Sant Marçal. I 
més endavant, per estalviar feina, simple-
ment els cremaven.

(4) Juan Bautista Sánchez González comanda-
va la V Divisió de Navarra, que és la que va 
entrar per Sant Sadurní, i no la IV, (la que 
va passar pel nostre poble). Però la meva 
mare sempre diu que era ell, que després 
va ser governador militar, i sortien sovint 
fotos seves als diaris. Potser, en estar tan a 
tocar les dues Divisions, i sense resistència 
ja per part del bàndol republicà, es deuria 
atansar a Cal Tort aquella nit (?).

(5) Roba amb lligat de plana, molt apresta-
da, amb una cara lluent i l’altra mat, que 
s’usa per a folres de vestit.

(6) Guixes: Llegums que fa la planta llegu-
minosa del mateix nom, emprades com a 
aliment de bestiar, i també de les perso-
nes fins els anys 50 del segle passat.

Informacions pel present treball:
Sobretot, passatges extrets de les“Memòries, 
records i anècdotes de la meva vida”, de Maria 
Teresa Alemany Costas (+), mare meva, filla 
de Cal Tort, i casada a cal Damià, recopilades 
per Josep Rovira Alemany.
Memòria oral de Jaume Batlle (+) i Paquita 
Marimón, de Cal Llàgrimes del C/ del Molí; 
Montserrat Amat (+), de Cal Marmanyet, del 
barri del Vilet (Lavit); i Josep Llort, de Cal Gui-
merà del C/ del Molí.
Grup de Recerques Històriques de Sant Pere 
de Riudebitlles en el seu opuscle “El final de la 
Guerra Civil a Sant Pere de Riudebitlles”, del 29 
de març de 2014
Joan Romeu Busquets (+), de Sant Pere de 
Riudebitlles, del pregó de Festa Major del seu 
poble que va pronunciar el 8 d’agost del 2012
Alguns referents recollits per Agustí Batlle 
Marimón, i Joan A. Feixas Colomer
I a la Fina Ferrer, de les memòries del seu avi.
(Les fotos i documents del treball no corres-
ponen al final de la guerra, però els he inclòs 
perquè hi estan relacionats)

Pere Rovira i Alemany  
Grup de Recerques El Podall
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Homenatge a l’experiència, a la Festa  
de la Gent Gran  
Més de 200 persones es van reunir el passat 6 

d’octubre en la tradicional Festa de la Gent 
Gran de Torrelavit. La festa anual, pensada per retre 
homenatge a les persones més grans del poble, va co-
mençar amb una missa oficiada per mossèn Josep M. 
Fons a l’església de Santa Maria de Lavit, en la qual va 
participar la Coral de Torrelavit. En acabar, es va fer 
la fotografia a les escales de l’església amb tots els 
participants  i les autoritats. Seguidament, els par-
ticipants es van dirigir al Casal de Cultura per visitar 
l’exposició de nines i fofuchas realitzades per la Juana 
Aznar i la Montserrat Rius, una exposició que ha estat 
molt visitada.

La celebració va continuar al pavelló poliesportiu, amb 
un dinar servit per joves voluntaris del poble. La regi-
dora de Benestar Social, Anna Maria Perona,  va ser 
l’encarregada de donar la benvinguda als assistents 
abans de dinar. També va ser el torn dels agraïments 
a les diferents empreses, persones i entitats que cada 
any donen suport i col·laboren perquè la festa sigui 
possible. 
Després de dinar, la presidenta del Casal de la Gent 
Gran, Mercè Galimany, va agrair la col·laboració de tot-
hom i l’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, va tan-
car l’acte, recordant la importància de la gent gran al 
poble perquè “són els guies que, des de l’experiència, 
ens recorden que la perfecció no existeix, que les erra-
des són oportunitats per créixer i que tot allò que es 
trenca es pot enganxar”.
La celebració va acabar amb l’ actuació de la Coral de 
Torrelavit, que va oferir un repertori molt variat i alegre 
i que, a la part final, van convidar a cantar tothom. La 
vetllada va acabar ballant La Santa Espina en una sarda-
na conjunta. 

Un obsequi molt pràctic

Aquest any el Centre de Serveis ha estat 
l’encarregat de fer l’obsequi que s’ha donat als 
més de 200 participants a la Festa de la Gent 
Gran. Des del Centre de Serveis s’han confec-
cionat més de 200 bossetes de feltre de dife-
rents colors amb un imant per enganxar a la 
nevera de casa. Dins la bosseta hi hem posat 
fulls de paper i un bolígraf per anotar les coses 
que ens cal comprar. Els usuaris i treballadors 
del centre agraeixen la confiança del Casal de 
la Gent Gran i asseguren que ha estat un plaer 
realitzar aquest encàrrec i participar en el dinar 
de germanor en homenatge a la Gent Gran.
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La junta del Casal de la Gent Gran de Torre-
lavit va participar en la XXI Mostractiva de 

la Gent Gran de l’Alt Penedès que es va cele-
brar a Vilobí del Penedès el passat 4 de juliol, 
amb el suport del Servei de Benestar Social 
del Consell Comarcal i de l’Ajuntament i el 
Casal de la Gent Gran de Vilobí.
La celebració va començar amb la visita a la 
mostra d’activitats lliures dels casals de la 
gent gran de la comarca, en la qual s’hi van 
poder veure més de  cent peces de tot tipus 
realitzades en els diferents tallers de labors i 
manualitats que s’organitzen als casals, al-
gunes de les quals van ser premiades per la 
seva originalitat, la funcionalitat o per ser el 
resultat de processos complexes d’elabora-
ció. També es va fer un homenatge a les per-
sones grans amb mèrit, persones proposades 
pels diferents municipis que destaquen per la 
seva trajectòria vital i la participació en tas-
ques de voluntariat social i cultural. Segui-
dament es va lliurar un petit obsequi en re-
cord de la jornada a cadascun dels 29 casals i 
associacions de gent gran participants, hi va 

haver l’actuació d’una actriu local amateur i 
un refrigeri ofert per l’Ajuntament de Vilobí.

El Consell de 
la Gent Gran, a 
Torrelavit

Una trentena de membres de diferents 
casals de la gent gran de la comarca 

van visitar el Centre d’Interpretació de 
l’Aigua i el Casal de Cultura de Torrelavit 
el passat 21 de novembre en una sortida 
organitzada per la Junta Permanent del 
Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès.
Els visitants van arribar a Torrelavit en 
cotxes particulars i es van repartir en 
dos grups: mentre uns van aprofitar per 
esmorzar i visitar les instal·lacions del 
Casal de Cultura, la resta van fer la visita 
al Centre d’Interpretació de l’Aigua per 
descobrir la importància que ha tingut el 
riu en la vida del poble i l’ús que s’ha fet 
de l’aigua tant en l’àmbit domèstic, com 
en el regadiu i en l’àmbit industrial, amb 
la construcció de dotze molins paperers 
que van fer de Torrelavit un important 
centre industrial paperer. Un cop acaba-
da la visita els grups es van intercanviar. 
Alguns, un cop acabada la visita progra-
mada, van aprofitar per fer una passeja-
da pel poble i fins i tot quedar-se a dinar, 
després d’una activitat satisfactòria. De 
fet, alguns dels que van venir encara no 
coneixien Torrelavit. 

Torrelavit present un any més a la Mostractiva

La primera setmana de juliol, coincidint 
amb la Setmana de l’Esport de Torrela-

vit, el grup de Gimnàstica amb Ritme van 
fer una festa de final de curs amb banda 
inclosa. 
Durant tot el curs cada dimarts i diven-
dres col·leccionen moments plens de 
moviments, coordinació, equilibri, i moti-
vacions perquè la vida val la pena viure-la 
amb moviment i aquest és el  moment de 
desconnexió. Si tens més de 65 anys es-
tàs convidat a afegir-te al grup. Si es vol 
es pot!

Si es vol es pot!…
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Un total de 52 persones van 
participar en el viatge a la 

regió francesa d’Auvèrnia orga-
nitzat per la junta del Casal de la 
Gent Gran de Torrelavit el pas-
sat mes d’octubre. Tot i que el 
temps no va acompanyar massa 

perquè va ploure gairebé cada 
dia, és una zona de França  que 
val la pena visitar. 
Durant els cinc dies del viatge els 
participants van estar allotjats 
en un hotel de tres estrelles de 
la localitat de Clermont Ferrand 

i van tenir l’oportunitat de visi-
tar la bonica població medieval 
de la Couvertoirade; Riom, que 
destaca per les cases de pedra 
negra del volcà Puy de Dome, un 
dels més importants de la zona; 
Issoire, un dels millors exemples 

del romànic francès i la bonica 
ciutat medieval de Saint Flour.

L’alzheimer en positiu

Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer que se celebra el 21 de 
setembre, al Centre de Serveis de Torrelavit vam fer una conferèn-

cia-col·loqui on, a més de donar informació, van sorgit moltes opinions i 
comentaris interessants. Hem recollit les paraules clau i les hem engan-
xat en un pòster en representació de tot allò que sentim. La celebració 
del Dia Mundial de l’Alzheimer, ens ha ofert l’oportunitat de parlar ober-
tament  sobre aquesta malaltia, reflexionar, dialogar  i, sobretot, des-
pertar consciències. Parlar de l’Alzheimer en positiu és parlar de les 
persones lluitadores que, malgrat aquesta malaltia que interfereix en la 
seva vida diària, reben el suport i la solidaritat de la gent que els envolta. 
Al centre sabem com l’Alzheimer pot afectar les  capacitats  de les 
persones, ho hem viscut de primera mà, hem tingut companys al centre 
amb aquesta malaltia. També sabem com n’és d’eficaç la mirada en po-
sitiu per alleugerir el bany de realitat que suposa patir-la. Així doncs, 
volem lluitar, solidaris, units, i no fallarem. Junts hem establert eines 
per combatre aquesta malaltia, amb calma, veritat i conscients del futur 
que pot esdevenir. Sabem que malgrat tot, la salut del cor persisteix, que 
es preserva la capacitat d’estimar i que cal molta comprensió i afecte. 
Hem descobert com treure el millor de nosaltres, amb autodetermi-
nació  i responsabilitat, buscant una alternativa  a la malaltia que no 
para. Lluitarem amb un somriure, el contacte, la música… Oferirem se-
guretat, força i confiança. Li repetirem tant com faci falta que aquí és 
casa teva, que tu vals molt, que per a nosaltres res no canvia, encara 
que no ho recordis, tu ets tu, nosaltres sí que ho recordem.

RECORDS DELS MOMENTS VISCUTS !
Dos marcs reciclats  han servit per començar un treball de re-
cords, de les nostres pròpies vivències, mitjançant unes foto-
grafies. Cada persona ha buscat a casa seva una foto de quan 
era jove i les hem anat penjant en els nostres marcs. Ens han 
explicat quin moment de la seva vida era: l’any aproximat, el 
lloc, l’esdeveniment, persones que els acompanyaven i anècdo-
tes del moment… Quan passem pel costat, ens parem per en-
devinar qui surt a la foto. Nosaltres li diem reminiscència foto-
gràfica, que voldria dir: evocar els records del passat mitjançant 
les fotografies.

El Casal de la Gent Gran visita la regió francesa d’Auvèrnia



NÚM. 62  DESEMBRE 2019     21

SOCIETAT

Cortines per les casetes, escales per 
facilitar la pujada per les rampes, un 

hort ben plantat amb espantaocells i tot, i 
una estructura en forma de tobogans és el 
resultat de l’última Jornada Familiar a la llar 
d’infants el Patinet de Torrelavit. Va ser el 10 
de novembre, en la tradicional trobada entre 
famílies i educadores.
El dia va començar fresquet, però el sol es 
va anar imposant i les ganes de fer feina van 
anar enganxant grans i germans, mentre els 
més menuts feien el que saben fer més bé: 
jugar! 
De mica en mica els resultats de les tasques 
van anar sorgint en forma de cortines per 
les casetes, d’escales per facilitar la pujada 
dels petits per les rampes, l’hort que van 
tornar a plantar els petitons, l’espantaocells 
que cada any està més treballat; i l’estrella 
d’aquest any, que ha estat l’estructura en 
forma de tobogans que es va anar inventant 
i reinventant durant tot el dia fins a quedar 
un espai de joc que no podran deixar de fer 
servir, des del més petit fins al més gran del 
centre.
Abans d’acabar l’obra mestra, hi va haver 
àpat compartit. Primer, van dinar els petits 
amb els seus macarrons, i després els pares 
i mares que van gaudir d’una fideuà. I com 
no podia acabar-se d’altra manera, coca i 
xocolata de postres, per a tots.
Des de l’AMPA s’han mostrat molt satisfets 
de com va anar la jornada, ja que les zones 
de joc de la llar d’infants cada dia són més 
diverses, i l’hort, com cada any, tornarà a lluir 
durant el curs.

La campanya ha estat un èxit. Torrelavit 
ha participat un any més en la 

Setmana de la Solidaritat i Cooperació en 
col·laboració amb Càritas Riudebitlles. 
Cada any, i coincidint amb la setmana del 
Gran Recapte, s’organitza una important 
recollida d’aliments tant a Sant Pere 
de Riudebitlles com a Torrelavit amb 
l’objectiu d’aconseguir productes diversos 
per a aquelles persones que més ho 
necessiten (llegums, oli, llet, xocolata, 
galetes, pasta, productes higiènics...). 
Enguany els establiments col·laboradors 
han estat La Botigueta del Mig, Carns 
Esteve, Cal Cisco i el Casal de Cultura. 
D’aquesta manera s’ha facilitat la 
col·laboració dels veïns i veïnes del poble. 
Tot i que en el moment de tancar l’edició 
d’aquesta revista encara no s’havia fet el 
recompte total, perquè la campanya es 
va decidir allargar uns dies més, sí que 
podem dir que la recollida de productes 
frescos s’ha dut a terme en col·laboració 
amb l’escola J. J. Ràfols amb la finalitat de 
conscienciar també els més menuts de la 
família. Els productes, fruites i verdures 
de tot tipus, es van recollir i entregar als 
beneficiaris el mateix dimecres 20 de 
novembre.

Qui ho vulgui també pot col·laborar 
comprant números de loteria del sorteig de 
La Grossa de  Cap d’Any al Casal de Cultura. 
Els diners que es recullin serviran per 
comprar aliments que facin falta i que no 
s’hagin aconseguit mitjançant la recollida 
als comerços.
Una vegada més, gràcies per la vostra 
solidaritat.

Jornada familiar a la llar Èxit de la recollida 
d’aliments per al 
Gran Recapte a 
Torrelavit
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Torrelavit continua sent un poble compro-
mès amb el procés d’independència de Ca-

talunya, i solidari davant les injustícies. Molts 
dels seus veïns van participar un any més en la 
manifestació de l’Onze de Setembre a Barce-
lona. S’hi van desplaçar amb els autocars llo-
gats per a l’ocasió o hi van anar pels seus pro-

pis mitjans.  Posteriorment, els torrelavitencs 
també van participar a la concentració que es 
va fer coincidint amb l’1 d’octubre i en la qual 
diversos representants polítics, de l’ANC i veïns 
anònims van llegir un manifest. Però el dia que 
la gent va sortir més massivament al carrer va 
ser el 15 d’octubre, l’endemà de conèixer la Sen-
tència contra el Procés.
Coincidint amb les marxes que van sortir de 
diversos punts de Catalunya en direcció a Bar-
celona, alguns torrelavitencs es van sumar a 

col·laborar preparant entrepans per als par-
ticipants. D’altres es continuen concentrant 
cada primer i tercer dimarts de mes a la plaça 
del Casal de Cultura en record dels presos po-
lítics i els exiliats. Alguns dies llegeixen textos, 
o comenten els últims esdeveniments i, per 
acabar, sempre escolten El Cant del Ocells.

Compromesos amb la independència

Torrelavit es mulla per l’esclerosi

Aquest estiu passat, des de l’equip de govern de Torrelavit, van tenir la iniciativa de re-
empendre la col·laboració amb la Fundació per l’Esclerosi Múltiple. Durant la jornada, 

a la piscina municipal, hi va haver moltes persones que es van apropar per fer aportacions, 
comprant algun objecte de merxandatge o simplement deixant un donatiu. En total, es van 
recollir 327,10€. El govern municipal està molt agraït de la resposta i demana que les enti-
tats i associacions locals, o particulars, que hi vulguin participar es presentin voluntaris per 
col·laborar en aquesta bona causa.
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L’escola de música de l’Alt Penedès,  
també a Torrelavit

Exposició sobre la 
vida de l’aigua

Coincidint amb el tercer aniversari del 
Centre d’Interpretació de l’Aigua de 

Torrelavit, durant aquest mes d’octubre 
s’ha pogut veure al vestíbul del Casal de 
Cultura l’exposició La vida de l’aigua, cedi-
da per la Diputació de Barcelona. L’exposi-
ció es va poder visitar de manera lliure en 
horari del Casal de Cultura o bé de manera 
guiada com un atractiu més a la visita que 
normalment es fa al Centre d’Interpretació 
de l’Aigua. Aprofitant que teníem l’exposi-
ció al poble també es van fer visites guiades 
per als alumnes de l’escola J. J. Ràfols.

L’exposició estava formada per un seguit de 
plafons informatius sobre els usos de l’ai-
gua, el consum responsable, i el canvi cli-
màtic; i diversos elements interactius per 
fer-la més entenedora i participativa. Tota 
la informació es va muntar sobre una base 
d’ampolles de plàstic d’aigua buides. Tam-
bé hi havia una part amb jocs pels als més 
petits relacionats amb el tema de l’aigua i 
els seus ecosistemes.

El passat mes d’octubre es van iniciar les 
classes de música de l’EMAP en les quals 

aquest curs hi participen 27 alumnes de Tor-
relavit. Les activitats es fan en una aula de 
l’escola J. J. Ràfols i s’hi imparteixen classes 
de sensibilització, violí i clarinet. La resta de 
classes els alumnes de Torrelavit les fan a 
Sant Pere de Riudebitlles conjuntament amb 
altres alumnes d’aquest municipi.
Paral·lelament a l’increment progressiu en el 
nombre d’aules (15) i de municipis adherits 
(19), l’Escola de Música de l’Alt Penedès 
aquest curs també ha crescut en nombre 
matriculacions (370 alumnes), professorat 
(19 mestres) i grups (de sensibilització, de 
música en grup i de formacions vocals o ins-
trumentals). Així doncs, ja fa anys que l’EMAP 
és una escola consolidada i de qualitat, que 
continua creixent amb cada curs escolar.

El projecte està liderat pel Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès i en formen part els 
ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, les 
Cabanyes, Font-rubí, la Granada, Mediona, 
Pacs del Penedès, el Pla del Penedès, Puig-
dàlber, Olesa de Bonesvalls, Sant Llorenç 
d’Hortons, Santa Margarida i els Monjos, 
Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebit-
lles, Santa Fe del Penedès, Subirats, Torre-
lavit, Torrelles de Foix, Vilobí del Penedès i 
Cabrera d’Anoia.

L’objectiu de l’Escola de Música de l’Alt Pe-
nedès és fer arribar la formació i la pràctica 
musicals als petits i mitjans municipis de 
la comarca, que per les seves característi-
ques no poden tenir una escola de Música 
municipal. Aquest model descentralitzat 
respon a la que és la missió principal dels 
consells comarcals: ser una eina al servei 
del reequilibri territorial, prestar serveis 
d’àmbit supramunicipal a la ciutadania en 
col·laboració directa amb els ajuntaments.

Les classes de l’EMAP s’imparteixen, du-
rant tot el curs escolar, en aules d’escoles 
de primària o en espais municipals ce-
dits pels ajuntaments per dur-hi a terme 
aquesta activitat docent. En aquest nou 
curs, a més, s’oferiran cursos i tallers de 
curta durada adreçats a persones de dife-
rents edats i interessos musicals. Tota la 
informació es pot consultar a la pàgina 
web de l’EMAP (www.emap.cat).
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Impuls al Casal Jove

El Casal Jove de Torrelavit ha tornat amb for-
ça després de les vacances d’estiu i el servei 

es proposa tornar a animar els joves a partici-
par més de l’espai a través d’activitats diverses 
i lúdiques, un cop iniciat el nou curs acadèmic. 
Des del Servei de Joventut del municipi volen 
promoure l’ús del Casal Jove des d’una visió 
inclusiva dins les diferents franges d’edat 
juvenil que hi ha al poble mitjançant tallers 
i activitats pensades per a tots els gustos 
i participants i, fins i tot, en alguns casos, 
obrir-les a tothom que hi tingui interès per 
tal que la població conegui el recurs i es visi-
bilitzi l‘activitat del servei. 
Els tallers realitzats de setembre a novem-
bre han funcionat amb èxit, a partir de pro-

postes tècniques i creatives, com ara un ta-
ller de composició i producció musical, una 
activitat de disseny d’espais Montessori, 
una seqüència de sessions per aprendre un 
procés de restauració de mobles vells, una 
activitat per elaborar i conèixer la cosmè-
tica natural, etc. Tots aquests tallers han 
estat impartits per professionals de l’àmbit. 
També, com a proposta d’interculturalitat, 
s’ha realitzat la setmana gastronòmica 
acostant a la població dos tallers de cuina 
del món: la grega i la japonesa, que van tenir 
una gran resposta de públic. 
A més, un total de 26 joves van participar en 
la sortida a Port Aventura per Halloween, el 
9 de novembre. Des del Casal Jove agraeixen 

a l’Ajuntament   els recursos que s’han faci-
litat per tirar endavant totes les activitats, i 
el material que s’hi ha invertit des de l’agost 
i fins l’actualitat, que ha proporcionat més 
qualitat tecnològica i de funcionalitat. 

El passat 20 d’octubre el Grup Excursionista de Can Rossell 
va celebrar el seu 24è aniversari i no podia ser d’altra 

manera, ho van fer amb una passejada pels voltants de Can 
Rossell i amb una bona paella d’arròs per recuperar forces. A 
la celebració hi van assistir un bon grapat d’amics i socis del 
grup que van acabar la celebració ballant amb bona música 
i gresca.
El Grup Excursionista de Can Rossell és una de les entitats 
més consolidades i actives del poble, que organitza sortides 
mensualment i col·laboren en diverses festes i activitats 
locals. Per molts anys més!

El Grup Excursionista de Can Rossell de la Serra fa 24 anys
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Donació de sang a 
Torrelavit

Un total de 37 persones van passar 
pel consultori mèdic de Torrelavit 

el passat 10 d’octubre per participar en 
la campanya de Donació de sang que or-
ganitza periòdicament el Banc de Sang a 
Torrelavit. L’objectiu d’aquestes campa-
nyes és ajudar a altres persones que ho 
necessitin. En total es van poder fer 35 
donacions perquè dues de les persones 
voluntàries no van poder fer la donació 
després de la revisió mèdica.
El Banc de Sang tornarà a Torrelavit a la 
primavera. A les xarxes socials i al web 
de l’Ajuntament (www.torrelavit.cat) 
trobareu la informació quan sigui el mo-
ment. Gràcies a tots i totes per la vostra 
solidaritat.

Colònies de tardor

A l’escola treballem en comunitats

Els dies 29, 30 i 31 d’Octubre, els nens/
es de l’escola J.J Ràfols van anar de co-

lònies a Coma-ruga a l’alberg Santa Maria 
del Mar .
Els monitors   van repartir l’alumnat en dos 
grups. El grup de petits que anava de P4 fins a  
2n i el grup de grans que anava de 3r fins a 6è.
El centre d’interès del grup de   petits va 
ser: Neptú. Escola de superherois.  Van fer 
diferents activitats i jocs per aconseguir un 
carnet de superherois. El centre d’interès 
del grup de grans  va ser: 365 dies d’esports 
i platja. Van fer una varietat d’esports: es-
calada, un parc d’aventures amb tirolines, 
cordes amb pals, footbike, discoteca. Tam-
bé van anar a la platja a jugar amb la sorra, 

a fer construccions  i esports de platja.
Els alumnes diuen que el menjar era molt   
bo.   
També comenten que les habitacions eren 
boniques, espaioses i còmodes.
L’últim dia, hi van anar els nens i nenes de P3 i 
van fer l’activitat de la Castanyera juntament 
amb els companys/es del grup de petits.
En aquestes colònies,   tots els nens/es de 
l’escola s’ho han passat molt bé i han viscut 
una experiència de convivència inoblidable.

Dani, Ona, Andreu, Jan i Neo
Alumnes de 6è de Primària

Comunitat de grans

Des de fa tres cursos a la nostra escola 
treballem per comunitats, que estan re-

partides de la següent manera:
Comunitat de petits: grups d’infantil, P3, P4 
i P5.
Comunitat de mitjans: primer, segon i tercer.
Comunitat de grans: quart, cinquè i sisè.
Les activitats que fan junts la comunitat de 
petits són: ambients, tallers, l’hora del conte 

i l’hort; i les activitats que fan les comunitats 
de mitjans i de grans són: tallers, espais, va-
lors, algunes excursions i alguns jocs del pati.
Als ambients o als espais fem activitats diver-
tides per treballar Mates, Llengua o Medi. Als 
tallers fem coses de Plàstica en tres tallers: 
costura, artístic i volum. A Valors, mirem pel-
lícules o curts, llegim contes i fem jocs de coo-
peració. I al pati, fem futbol i futbolí.

Del treball en comunitats ens agrada que 
fem activitats amb companys d’altres clas-
ses, que coneixem més a altres nens o nenes, 
que ens podem ajudar uns als altres i que 
consisteix a treballar tots junts, tot i que de 
vegades ens queixem dels grans perquè vo-
len manar i fer la seva.

Alumnes de 4t, Escola J.J. Ràfols.
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Els integrants de la junta de la Gotimada 
entrevista El Gotim per valorar el desè 

aniversari
Entrevistador: Gotim, com va anar la festa 
d’aniversari?
Gotim: Doncs molt bé! Estic molt content i 
m’ho vaig passar genial. Ha estat una festa 
molt guai.
E: Et van fer molts regals?
G: El millor regal ha estat la participació de 
la gent. El meu color preferit lluïa a tots els 
balcons.
E: Vas convidar molta gent?
G: Ui sí! Els amics del poble com l’Agrupació 
Dansaire de Torrelavit, els Geganters, els Cap- 
grossos, els Timbalers, els Hereus i Pubilles 
d’anys anteriors, la família i els amics, però 
també amics que vaig conèixer durant aquest 
últim any com els Falcons i la Coral del Gotim 
que van cantar a la meva festa.
E: Ha sigut molt diferent aquest aniversari 
dels altres?

G: Sí, molt diferent. Ho 
vaig celebrar dos caps de 
setmana seguits. A més, hi 
va haver un concert, vam 
muntar a cavall, ballar sardanes, intercanviar 
plaques de cava però com sempre el més 
divertit va ser la guerra de raïm.
Tinc unes ganes de celebrar els 11 anys…
E: I com t’agradaria celebrar-los?
G: Igual o millor que aquests últims 10 anys.
Envia’ns les teves propostes al correu 
lagotimada@gmail.com

Ja en tenim 65!

Els veïns de Torrelavit nascuts l’any 1954, i que enguany celebren el seu 65 aniversari es 
va reunir per celebrar-ho conjuntament, diumenge 17 de novembre en un dinar a Sant 

Martí Sarroca. Al dinar hi van participar un total de 24 persones, dels quals setze celebren 
el 65 aniversari enguany. Al final es va repartir un detall de record.

Desperten els sentits 
amb llum negra

Un total de 40 persones van participar 
al taller de Llum negra que va tenir lloc 

al Casal de Cultura de Torrelavit el passat 
mes de novembre. L’activitat, dirigida 
per Gemma Carrasco, estava pensada 
per als més petits de la família, però tots 
els participants van passar una estona 
divertida, jugant amb la fluorescència 
i la fosforescència. Els participants van 
tenir l’oportunitat de construir, pintar, 
disfressar-se, maquillar-se... Tot a les 
fosques amb elements que, precisament, 
s’il·luminen amb la foscor. Després de la 
bona acollida, des del Casal de Cultura ja 
han començat a treballar per programar 
més activitats d’aquest tipus que desperten 
la imaginació i la creativitat dels més petits 
de la família.

Terrassola, el barri més ben guarnit!

“Vetes i fils”. Aquest va ser el tema que va servir al barri de Terrassola 
per guanyar, per segon any consecutiu, el concurs organitzat per la 

Comissió de Festes de Torrelavit, coincidint amb la Festa Major. A més de 
guarnir el barri, els organitzadors, van incloure un concurs que es titulava 
Coses fora de patró, on els visitants havien de trobar, com a mínim, tres 
paranys que havien posat expressament.
De tots els participants, hi va haver vuit encertants que van entrar al sorteig 
organitzat pels veïns de Terrassola, el dia 27 d’agost davant l’Església de 
Sant Marçal a les 8 del vespre. El premi va ser per Unai Baldrís i Pol Jiménez.

La Gotimada fa deu anys
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Satisfacció pels programes d’activitats 
d’estiu per infants i joves
El passat 6 de setembre es posava fi a 

les activitats del Casal d’Estiu, Estiu 
Jove i Casalet de Setembre, organitzats per 
l‘Ajuntament de Torrelavit. 
Com cada any, des de l’Àrea de Joventut i 
Esports es promou la realització d’activitats 
d’estiu per a la infància i l’adolescència, per 
poder donar resposta a la demanda de les 
famílies cobrint un temps que els menors 
del municipi tenen lliure amb les vacances 
escolars amb uns programes d’activitats de 
caire lúdic.
L’equip de treball dels diferents programes 
està format per un director, que és qui su-
pervisa totes les activitats dels grups per 
tal que totes s’adeqüin als objectius que es 
volen assolir, i pels monitors i monitores 
d’infants i joves que participen en les acti-
vitats d’estiu.
Volem destacar a totes i cadascuna de les 
persones que formen aquests equips de tre-
ball ja que són indispensables per configurar 
l’engranatge que permet fer realitat aquests 
projectes. És un equip humà ben preparat, 
amb experiència en l’educació en el temps 
de lleure i amb un alt compromís amb els 
infants i joves.

Enguany, un total de 182 infants i joves van 
gaudir de les activitats de lleure a Torrelavit: 
97 van participar al Casal d’Estiu, 49 a l’Estiu 
Jove i 36, al Casalet de Setembre. Des de 
l’Ajuntament es valora positivament el fun-
cionament dels tres programes perquè han 
acomplert els objectius marcats i destaquen 
la varietat en les activitats realitzades amb 
jocs, tallers, i gimcanes, i les sortides efectua-
des a Waterworld, Port Aventura, Selva Màgi-
ca, Tot Circ o Les Deus Aventura. 
Durant la Setmana Jove, que es va realitzar 
durant cinc dies, els joves van recórrer amb 
bicicleta la Via Verda de la Vall de Zafán i 

també la de les Terre de l’Ebre, que trans-
corre des de Valdealgorfa (província de 
Terol) i fins a Riumar (desembocadura del 
riu Ebre) al llarg de 180 quilòmetres apro-
ximadament.

Castanyada i Halloween a Torrelavit
Coincidint amb l’arribada de la tardor i, com marca la tradició, un any 

més a Torrelavit hem celebrat la festa de la Castanyada. Aquest any 
ho hem celebrat diversos dies i en diferents indrets. La primera celebració 
va tenir lloc el diumenge 27 d’octubre al Casal de Cultural. Com altres anys 
hi va haver castanyes, moniatos i moscatell per a tothom. Seguidament qui 
ho va voler va poder gaudir de l’obra Quan la ràdio parlava de Franco de Jo-
sep Maria Benet i Jornet a càrrec del grup Attrezzo de Vilafranca dins de la 
programació de la Roda de Teatre de l’Alt Penedès, que des de l’octubre i fins 
el mes de març recorre els escenaris de diversos municipis de la comarca.
La següent celebració va tenir lloc el dia 1 de novembre al Local Social de 
Can Rossell de la Serra. Una trentena de veïns es van reunir per celebrar 
conjuntament la Castanyada en bona companyia. L’únic requisit era que 
cadascú s’havia de portar el seu sopar. Grans i petits s’ho van passar d’allò 
més bé.
Als més menuts de la família però darrerament els atrau més la celebra-
ció de la tradició americana del Halloween. Així que tot just arribats de les 
colònies escolars i, alguns fins i tot ben afònic d’haver dormit poc, es van 
passar la tarda del 31 d’octubre recorrent els carrers del poble caracteritzats 
de zombis, bruixes i monstres de tot tipus, trucant a les cases i entrant en 
diversos establiments pronunciant el popular “truco o trato” amb l’objectiu 
de recaptar diners i llaminadures.
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Projecte d’acollida  
temporal

L’acollida temporal és un projecte que es 
realitza anualment entre els mesos de 

juny i agost amb la finalitat de proporcionar 
un ambient i una alimentació saludable, així 
com uns controls mèdics bàsics a infants de 
països estrangers, en aquest cas de Bielorús-
sia, que ho necessiten.
Aquest any 2019, a través d’aquest projec-
te s’han acollit 13 menors provinents de 
Bielorússia que han viatjat al nostre país 
acompanyats d’una monitora. Durant la 
seva estada aquí, aquets infants han estat 
visitats per diferents especialistes mèdics 
que han ofert  els seus serveis de manera 
voluntària: odontòleg, oftalmòleg, endo-
crí, i pediatra.
-  Odontòleg: per promoure la cura de les 

dents amb visites concertades. Revisió de 
caries i seguiment en cada acollida. Realit-
zar, si és necessària, pantografia i fins i tot 
ortodòncia. I donar la informació adient 
sobre la higiene bucal i subministrar ma-
terial. Per a poder realitzar aquesta acti-
vitat hem comptat amb la col·laboració 
d’odontòlegs de Castelldefels, Barcelona i 
de Sant Andreu de la Barca, que han visitat 
tots els nens acollits i els han realitzat els 
tractaments oportuns. 

-  Oftalmologia: Es realitza un seguiment 
de l’evolució visual anual, i si és necessa-
ri, es proporciona als nens mitjans per a 
posar-hi solució (ulleres, reparacions, vi-
dres nous, etc.). Per a poder dur a terme 
aquestes revisions col·laboren amb nosal-

tres dos centres d’oftalmologia de Sant 
Andreu de la Barca.

-  Endocrí: Es realitzen visites programades 
per a la revisió de tiroides i es proporcio-
nen informes per a les famílies.

-  Pediatra: Tots els menors, tenen a la seva 
disposició la targeta Sanitària de l’ICS, que 
els permet fer ús dels nostres centres de 
salut pública si fos necessari, així com re-
alitzar revisions, o proves com poden ser 
analítiques, RX... 

Des de l’Associació cada any també es realit-
zen diferents activitats lúdiques, organitza-
des per la mateixa Associació o per entitats 
col·laboradores. 
-  Benvinguda i rebuda dels nens i nenes.
-  Participació activa de les festes populars i 

locals dels municipis acollidors.
-  Activitats culturals d’esbarjo (casal d’estiu).
-  Activitats d’aigua: ús de les piscines muni-

cipals dels pobles acollidors.
-  Trobades de les famílies acollidores per-

què els nens puguin compartir les seves 
experiències. Visita a algun parc temàtic 
(Tibidabo, Port Aventura, etc.) 

Com cada any, l’acollida de nens de Bie-
lorússia el que pretén és poder proporcio-
nar als menors un entorn saludable que 
els permeti un creixement tant en l’àmbit 
cultural, lúdic i familiar com en l’àmbit mè-
dic. No podem oblidar que la finalitat inicial 
d’aquest programa d’acollida és proporcio-
nar a aquests infants una alimentació, i un 
ambient lliure de radiació. Segons els estu-
dis realitzats per especialistes en la matèria, 
un nen que passa periòdicament una tem-
porada fora de l’ambient contaminat per la 
radiació pot arribar a quedar completament 
lliure d’ella. 
Si esteu interessats a participar en aquest 
projecte de cara al proper estiu podeu de-
manar més informació al Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Castelldefels, a l’Associació 
d’acollida de nens de Bielorússia trucant al  
T. 93 665 69 44 o bé al 606 66 14 21. També us 
podeu posar en contacte amb la Marta Sáez 
(T 678 65 22 01), veïna de Torrelavit, que des 
de fa tres anys, juntament amb la seva famí-
lia, ha participat en aquest projecte acollint 
infants durant l’estiu a casa seva.

Enigma del número passat d’El Cep

Pous de l’Atzavara o tam-
bé conegut com el pou de 
casa la senyora Mercedes, 
restaurat recentment pels 
Amics del Patrimoni i si-
tuat a prop de Cal Campa-
ner, al costat mateix del 
torrent.

Els encertants i guanyadors d’una ampolla de cava cadas-
cun han estat:
Pilar Salvany / Toni Rigol / Antonio Belmonte

Gràcies a tots i totes  per la vostra participació.

L’enigma
Amb aquesta nova imatge volem tornar 
a posar a prova el vostre coneixement del 
municipi i la vostra habilitat. Ens aquesta 
ocasió ens heu de dir el següent: 
De quin indret estem parlant?

Heu de comunicar la resposta al Casal de 
Cultura de dilluns a divendres de 4 a 8 del 
vespre o trucar per telèfon al 938995150.
Els tres primers encertants d’aquest 
enigma que us proposem tindreu com 
a obsequi una ampolla de cava o vi que 
podreu pasar a recollir pel Casal de 
Cultura. És important que sigueu ràpids 
perquè només hi ha premi per als tres 
primers.
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La tradicional caminada del Correllengua 
va passar per antics indrets històrics 

de Lavit i Terrassola: la Creu de Lavit, creu 
de terme lligada a la festa o aplec del “pa 
i ceba” que se celebrava en aquest indret 
quan el Pla i Lavit formaven un sol munici-
pi, el dia 30 de juliol, dia de Sant Nin i Sant 
Non; va continuar per la Serra, Torrent de 
les Vies i Can Serdà de Palou, antiga quadra 
que havia estat del castell termenat de La-
vit i que avui pertany al Pla del Penedès; i 
l’Aguilera, antiga quadra medieval del ter-
me de Terrassola, que es va agregar al Pla 
al 1819, fa exactament 200 anys. En cadas-
cun d’aquests tres indrets es va fer un breu 
parlament amb una mica de repàs històric, 
i arquitectònic en el cas de les dues masies, 
i amb alguna anècdota històrica afegida. 
Va continuar vers la recent i flamant nova 
bassa de recollida d’aigües dels Cellers Jean 
León (família Torres), amb l’accent posat en 
el canvi climàtic on ja estem ja immersos, 
per proveir del rec gota a gota els extensos 
vinyars que té al terme de Terrassola. En to-
tal, uns 11 quilòmetres i un centenar llarg de 
caminants, que vam fer aturada a Can Cerdà 
de Palou per a refer-nos amb el característic 
esmorzar de botifarra esparracada i tot els 
seus complements. Una ruta des dels fres-
cos fondals del Riudebitlles de bon matí, a 
les vistes de postal de la Creu de Lavit, pas-

sant a terres veïnes del Pla; i entremig, vin-
yars, torrents i boscos ens van acompanyar 
en un dels darrers dies d’estiu.
A l’hora del dinar, uns 80 comensals ens 
vam aplegar i compartir una arrossada sota 
l’ombra agraïda dels plataners de la zona es-
portiva, amb la forquilla en una mà i una copa 
de cava fresc a l’altra. I tot, gràcies al servei 
d’intendència d’una petita colla que any rere 
any s’escarrassa de manera voluntària perquè 
aquesta jornada sigui possible. Que quan els 
caminants inicien el camí a quarts de vuit, ja 
fa estona que els voluntaris estan dempeus 
escalivant les botifarres i/o preparant tot el 
desplegament de l’esmorzar; que després re-
colliran, per anar tot seguit a preparar el dinar 
i tot el parament afegit que comporta. Una 
tasca desinteressada i poc reconeguda a vega-
des, que cal agrair abastament. Continuarem?

La Festa de la Infància de Torrelavit es 
consolida definitivament com la trobada 

anual dels més petits del poble després de 
l’èxit del 20è aniversari que es va celebrar el 
21 de juliol amb un èxit indiscutible de públic 
i participació. La calor intensa no va ser un 
fre per a tots els menuts que van voler gaudir 
d’una tarda de diversió i espectacles. 
La jornada es va començar amb un espec-
tacle d’animació que no va deixar ningú 
indiferent. La Tirapets i la seva germana La 
Bruixa Maduixa van presentar l’espectacle 
Xaxipiruli. Petits i grans van ballar, van riu-
re,  es van abraçar, van jugar amb pilotes ge-
gants, es van remullar i sobretot van passar 
una estona molt divertida. Com sempre, a 
la part final hi va haver un refrescant bany 
d’escuma i, per acabar-ho d’arrodonir, xoco-
lata amb melindros per a tothom (petits i 

grans). Aquest any, com a novetat, l’equip 
de Kids&Us de Sant Sadurní van pintar cares 
i van obsequiar els més petits amb globus, 
per promocionar els tallers i cursos d’anglès 

que organitzen al llarg de tot el curs. Al final 
de l’acte, van sortejar un llibre de Kids&Us 
School of English, que li va tocar a l’Aura Du-
ran. Enhorabona!!

22 anys caminant  
per   la llengua

20 anys de la Festa de la Infància de Torrelavit
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Ben aviat tornarem a estar 
de festa major. En aquest 

cas, la d’hivern, que tindrà lloc 
els dies 25, 26 i 27 de gener i per 
anar obrint boca no hi ha res mi-
llor que recordar amb algunes 
imatges la festa major de l’estiu 
que ja fa dies que hem deixat 
enrere. Aquí us deixem un recull 
d’alguns dels millors moments.

Imatges de festa major
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Festes de barris
Festa del carrer del Bosc

Festa de la Pineda Nova

Festa de Terrassola

25 anys del Sopar de la Pineda
Un total de 98 persones van participar al sopar del Carrer del Bosc que 
es va celebrar el dissabte 27 de juliol, plantant cara a les previsions 
meteorològiques. Els veïns agraeixen la participació de tota la gent 
del barri en l’organització de l’esdeveniment anual i del celler Llopart. 
Sense aquesta col·laboració no hagués estat possible. El sopar va aca-
bar amb el sorteig de diferents regals del comerços del poble (Carns 
Esteve, Cal Camilo, Forn Les Eres, Bar Forn d’en Pep i Cal Cisco) i, com 
sempre, una magnífica caixa amb fruita de Cal Xicus.

Gairebé un centenar de persones van assistir dissabte 6 de juliol a la 
festa de la Pineda Nova que es va celebrar a la plaça dels Miradors, tot 
i l’amenaça de pluja. S’ha seguit la tradició dels últims anys i cadascú 
ha portat el seu sopar, i els organitzadors van posar taules, estovalles, 
cadires, llums i música per amenitzar la festa. Els organitzadors estan 
agraïts als veïns que van col·laborar tant en el muntatge com en la 
recollida de la festa.

Cada any som més veïns i veïnes! El dissabte 13 de juliol es va cele-
brar el tercer sopar del barri de Terrassola, després d’una temporada 
sense fer-lo. L’àpat, que consta de tres tapes, pa amb tomàquet amb 
embotit, botifarra, gelat, coca i xocolata, cava, refrescos, cafè, gotes i 
gintònic, són l’excusa perfecta per gaudir d’una bona vetllada davant 
de l’església de Sant Marçal.
Tothom es va poder endur de record el plat del barri i als més afor-
tunats els va tocar, per sorteig, un obsequi gentilesa de diferents es-
tabliments: Cal Camilo, Cal Cisco, La Botigueta del Mig, la Farmàcia, 
Àngela Marquès, Cal Font, Carns Esteve, Cal Potort, Adolfo, Jepi, A 
punt! Menjar per emportar, Tripijocs, Chupa-Chups, Mary Kay, Cava 
Fonpinet, Espai Blau i d’altres. A més, els organitzadors de la festa van 
comprar dues capses per una nit d’hotel que també es van sortejar. 
També els més petits del barri es van poder endur un obsequi. Quina 
emoció! L’organització vol donar les gràcies a tots els que es van impli-
car per fer possible el sopar.

El barri de la Pineda ha celebrat enguany el seu Sopar de Plata. Els veïns 
volen agrair molt especialment a tots els responsables i col·laboradors 
que, en les diferents etapes, s’han esforçat per tirar endavant la ini-
ciativa; el compromís i dedicació de les mestresses del barri en la 
preparació de l’àpat; els voluntaris de preparar l’espai; els comerços 
i empreses del poble per les aportacions rebudes per sortejar-les en-
tre els assistents després del sopar; i el temps. Cap any s’ha hagut de 
suspendre o canviar d’espai el sopar per culpa ni de la pluja ni el vent. 
Aquest any, el menú de sempre: pa amb tomàquet, assortit 
d’embotits, complements, begudes, cafè i gotes, sempre amenitzat 
amb música en viu.
Aquest conjunt de coses ha fidelitzat, al llarg dels anys, un bon grup 
de persones que aprofiten aquest dia per compartir les seves emo-
cions. Això és fer poble i viure’l.    
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ESPORTS

L’esport, l’activitat física, i la participació, 
en un context lúdic i distès són els prin-

cipals valors que es promocionen des de la 
Festa de l’Esport que dona la benvinguda a 
l’estiu. Aquesta va ser la primera activitat 
organitzada per la nova regidoria d’Esports 
després del canvi de govern. Des de l’àrea 
municipal d’Esports agraeixen la participació 
i complicitat per part de tots els que es van 
animar a sumar-se a la festa, on hi va haver 
activitats dirigides a totes les edats: defen-
sa personal, zumba, futbol sala, patinatge, 
hoquei sobre patins, marxa nòrdica, cars, 
cavalls, acrobàcies al pavelló, caminada po-
pular. I mereixen una menció especial les ac-
tivitats d’aigua que van ser un èxit de públic i 
participació: aquagym, volei a la piscina i jocs 
d’aigua amb inflables. 
La Festa de l’Esport permet organitzar un 
cap de setmana complet on es promou la co-
hesió entre equips i, en definitiva, la relació 
entre les persones. L’objectiu de l’àrea muni-
cipal d’Esports de Torrelavit és garantir el su-
port ferm a la pràctica de l’esport i mantenir 
viva i amb molta il·lusió aquesta festa. 

Festa i esport per encetar l’estiu
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El Club Hoquei Torrelavit in-
corpora aquest any un nou 

equip a l’escola. És un equip 
d’infants que estan aprenent 
a patinar i els fonaments de 
l’hoquei. Amb aquesta nova in-
corporació, el club consolida el 
projecte de tornar a tenir hoquei 
de forma estable al poble. Des 
del club estan molt satisfets 

d’aquesta notícia i dels fitxat-
ges de Guiu Querol i de Mario-
na Esteve que s’han incorporat 
per reforçar l’equip Benjamí. De 
fet, des del club recorden que 
l’hoquei és un esport mixt i ani-
men altres nenes que tinguin 
aquesta inquietud a sumar-se 
a l’equip. L’equip Benjamí com-
peteix al grup de Barcelona de 

la Federació Catalana de Pati-
natge, i el Prebenjamí Iniciació 
competeix en la lliga dels Jocs 
Escolars del Penedès (JESPE).
En la primera volta de la lliga, el 
Benjamí de Torrelavit és líder im-
batut. Ha guanyant tots els partits 
que ha disputat. El Prebenjamí ha 
començat la competició de la lliga 
JESPE aquest mes de novembre i, 

de moment, encara no han acon-
seguit cap victòria. Però estem se-
gurs que no trigaran a fer-ho.

Nous horaris
Aquesta temporada han canviat 
l’horari dels partits. Els locals es 
jugaran els dissabtes al matí. Us 
convidem a venir a animar els 
nostres cracks!

Primer de tot, estem molt 
contentes d’iniciar una nova 

temporada amb les nostres pa-
tinadores, patinadors, entrena-
dors i entrenadores. Gràcies a 
tothom per fer possible a Torre-
lavit un club d’esports tan gran. 
El club està creixent amb noves 
incorporacions tant en l’hoquei 
com en la secció de patinatge 
artístic i ens cal ajuda per suma 
esforços, noves  iniciatives i ga-
nes per contribuir al bon funcio-
nament del club. 
Com a novetat aquest curs i per 
iniciativa de la nostra entrena-
dora, Sílvia Nohales, els dime-
cres les nostres patinadores fan 
un entrenament específic de 
flexibilitat. Les sessions duren 
gairebé una hora. Fan una sèrie 
d’exercicis posturals  i  estira-
ments específics per guanyar 
més rang de moviment a les ar-
ticulacions i ser més flexibles, 
ser més conscients de la postura 
corporal i la seva prospecció i evi-

tar lesions, ja que també serveix 
per fer un bon escalfament previ 
a l’entrenament de tècnica i in-
dividual.  A tot això cal sumar-hi 
com s’ho passen de bé i la moti-
vació amb què l’Alice i la Cristina 
els transmeten els seus coneixe-
ments. Amb diversió i esforç, mi-
llora el seu rendiment a la pista. 
El passat 10 de novembre algu-
nes de les nostres patinadores 
van tornar a participar al XI Tro-
feu Charlie Rivel organitzat pel 
CPA Cubelles. Cal felicitar-les 
pel seu esforç i per  compartir 
la seva experiència amb altres 
clubs. En els torneigs cada pa-
tinadora surt sola a la pista per 
realitzar el ball individual d’una 
durada d’entre 1,50 i 2,50 minuts 
davant de tres jutges federats. 
Això els serveix per guanyar ex-
periència i per practicar i demos-
trar-se a elles mateixes el nivell 
que esta aconseguint amb el seu 
esforç als entrenaments setma-
na rere setmana.  

Us esperem pròximament a la 
festa de Nadal del club que se ce-
lebrarà el 15 de desembre al matí, 
on podreu gaudir de les exhibicions 

lliures creades expressament per a 
l’ocasió. Fins aleshores, a patinar 
amb alegria i energia!

Meritxell Vallverdú

Novetats a la secció de patinatge 
del CET

Un nou equip a l’escola d’hoquei
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CULTURA

Agenda desembre
DIJOUS 12
SORTIDA A BARCELONA PER 
ANAR AL TEATRE BORRÀS 
A VEURE LA COMÈDIA PEL 
DAVANT I PEL DARRERA
Per participar-hi cal haver-se 
inscrit prèviament.
Sortida a les 18h a l’antic bar 
Xic Perona. Actuació: 20:30h
Organitza: Servei Dinamització Gent Gran

DIVENDRE 13
BIBLIOBÚS 
D’11 a 13.30h a la zona esportiva

TALLER DE TIONS

Vine a  fer el teu tió de trapillo 
amb Anna Garcia.
Preu: curs+material tot inclòs 35€
Vine i emporta’t a casa un tió 
ben original fet per tu.
Mínim de 4 persones perquè es 
pugui fer l’activitat.
De 16 a 19h al Casal de  
Cultura
Organitza: Casal de Cultura , El món de 
l’Anna i Taller d’Orsy

ÚLTIM DIA PER VISITAR 
L’EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIES DE LA 
TRETZENA MARATÓ 
FOTOGRÀFICA “IMATGES 
DE TORRELAVIT”
De dilluns a divendres 16 a 20h, 
diumenges de les 17 a les 20h  
al Vestíbul Casal de Cultura

CANTADA DE LES LLÚCIES 
PELS CARRERS DEL  
POBLE

DISSABTE 14
JORNADA D’ACTIVITATS 
ESPORTIVES DIVERSES
Properament tindreu més infor-
mació en programes específics.
Organitza: Regidoria d’Esports

PARTIT FUTBOL SALA 
SÈNIOR
Prodpro Indústria Torrelavit CFS 
A- TR3S Gavà Club Esp. Sala B
A les 17h al Pavelló  
poliesportiu

XERRADA-COL.LOQUI 
“CATEQUESI I COMUNITAT” 
A càrrec de Maria Isabel Camp- 
many, delegada de catequesi 
del Bisbat de Sant Feliu.
Un cop acabada la xerrada 
es farà la missa habitual dels 
dissabtes.
A les 18h a l’Església de Sant 
Marçal 
Organitza: Parròquia de St. Marçal i Sta. Maria

FESTA DEL SOCI GRUP 
EXCURSIONISTA CAN 
ROSSELL
Més informació en programes 
específics.
Organitza: Grup Excursionista Can Rossell

DIUMENGE 15
SORTIDA DEL GRUP 
EXCURSIONISTA DE CAN 
ROSSELL PER ANAR A 
PORTAR EL PESSEBRE
Organitza: Grup Excursionista Can Rossell

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA 
DE L’U D’OCTUBRE
A les 13.30h
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

MARATÓ DE TV3
“MOVEM-NOS PER 
LES MALALTIES 
MINORITÀRIES”

Matinal de futbol sala, hoquei 
i patinatge, esmorzar popular 
i animació amb la Companyia 
El dit al nas amb l’objectiu de 
recaptar fons per la investi-
gació de les malalties minori-
tàries.
Més informació en programes 
específics. 
A partir de les 9.30h a la  
Zona esportiva i pati escola 
J. J Ràfols
Organitza: Regidories de Cultura i 
Esports, Casal de Cultura , La Gotimada, 
CET i Club de futbol sala Torrelavit.

DINAR DE NADAL DEL 
CASAL DE LA GENT GRAN
Menú: aperitiu, caldo de Nadal, 
mandonguilles amb sípia, torrons, 
neules, pa, aigua, cava, cafè i gotes. 
Preu: 20€. Després de dinar es 
farà cagar el Tió.
Inscripcions: fins l’ 11 de desem-
bre al Casal de Cultura. 
A les 14.30h al Casal de la Gent 
Gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

DIMARTS 17 
XERRADA: “GESTIÓ 
D’AGENDA ESCOLAR I ÚS DE 
PANTALLES”
El meu fill es passa hores 
i hores davant la consola, 
l’ordinador, la tauleta...no sap 
fer un bon ús de l’agenda, no 
troba mai el moment de po-
sar-se a fer feina...En aquesta 
xerrada intentarem donar pau-
tes per intentar resoldre tots 
aquests temes.
A les 17h al Casal de Cultura   
Organitza: Ajuntament de Torrelavit i 
Diputació de Barcelona

DIMECRES 18
EXCURSIÓ PRE-NADAL A 
VALLS I DINAR A ALCOVER
Preu: 40 €
El divendres 13 de desembre a 
les 5 de la tarda es farà el sor-
teig dels seients. 
Sortida a les 8h davant 
l’antic Xic Perona
Organitza: Casal de la Gent Gran

DIMECRES 18 I
DIJOUS 19
FESTIVAL DE NADAL DE 
L’ESCOLA J. J RÀFOLS I 
LLAR EL PATINET
Més informació en programes 
específics.
A les 15.30h al Teatre Escola
Organitza: Escola J.J Ràfols

DIVENDRES 20
FESTA DE NADAL CENTRE DE 
SERVEIS
Actuació Coral Torrelavit i 
tómbola. Activitat oberta a 
tothom.
Més informació en programes 
específics.
A partir de les 16h al Centre 
de Serveis
Organitza: Centre de Serveis

FINS EL DIVENDRES 20
CAMPANYA “CAP INFANT 
SENSE JOGUINA” 
En col·laboració amb la Creu 
Roja. Aquest any podeu col·la- 
borar comprant butlletes soli-
dàries d’1€. D’aquesta manera 
es pretén garantir que les jogui-
nes siguin adequades al perfil 
de cada infant, siguin noves, no 
sexistes i no bèl·liques. Esperem 
poder comptar com sempre 
amb la vostra col·laboració. 
Organitza: Casal de Cultura

BANC DELS ALIMENTS
Si no heu pogut portar ali-
ments els dies de la campan-

ya, també podeu col·laborar 
comprant loteria de Càritas. 
Els números es venen al Casal 
de Cultura i són de La Grossa 
de Cap d’Any.

DIMARTS 24 
MISSA DEL GALL
Seguidament inauguració de 
l’exposició de diorames al “Ce-
ller de Cal Platé”
Hi haurà coca i cava per a tots 
els assistents. L’exposició es 
podrà visitar tots els diumen-
ges festius fins el 6 de gener 
en horari de 6 a 8 del vespre i el 
diumenge 26 de gener (FM Hi-
vern) al matí. Entrada gratuïta.
A les 23h a l’Església de Sant 
Marçal 
Organitza: Amics del pessebre de Torrelavit

DIMECRES 25
MISSA DE NADAL
A les 13h a l’Església de Santa 
Maria

DIJOUS 26 SANT ESTEVE
RECOLLIDA DE CARTES A 
CÀRREC DEL PATGE REIAL
A les 18.15h al Teatre del 
Casal de Cultura
Organitza: Comissió de Reis

DIUMENGE 29
PESSEBRE VIVENT 
TORRELAVIT 2019

Preus entrades: de 3 a 7 anys 1€/ 
a partir de 8 anys 4€
De 18 a 20h al Vilet 
Organitza: Comissió Pessebre Vivent

DIMARTS 31 
FESTA DE CAP D’ANY
Sopar de cap d’any, campana-
des, raïm de la sort i música. 
Properament tindreu més infor-
mació en programes específics.
Al Pavelló poliesportiu
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

DIUMENGE 5 GENER
QUARTA BAIXADA DE 
TORXES
Properament més informació.
Des de la Creu de Lavit fins a 
Torrelavit
Organitza: Regidoria de Cultura 



El conseller Alfred Bosch el va nomenar respon-
sable de la delegació de la Generalitat a Tunís-
sia, i fa uns dies el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) va suspendre la creació 
d’aquesta delegació, juntament amb les de Mè-
xic i l’Argentina atenent la demanda del Ministeri 
d’Exteriors, que considera que aquestes oficines 
a l’exterior poden ser “nocives” per a l’Estat.

S’incorporarà a la delegació?
Ja em vaig incorporar en el seu moment. De mo-
ment però, l’acció de les delegacions queda sus-
pesa fins que el TSJC resolgui els recursos presen-
tats pel govern espanyol.

Per què creu que el govern espanyol diu que 
aquestes delegacions poden ser nocives per a 
l’Estat?
D’entrada és un judici d’intencions, és una men-
talitat arcaica que pretén limitar i controlar 
totes les iniciatives que poden projectar el país 
cap a la internacionalització. Les delegacions 
funcionen de manera dinàmica, properes i trans-
parents. I això només pot molestar els ganduls, 
els antipàtics i els que els encanta l’obscuritat.

Confia que s’aturarà el procés de judicialització 
contra les delegacions?
Una cosa és la judicialització i l’altra el que no-
saltres fem. Els que han impugnat creuen que 
tenen un raonament legal, però també des de 
la Generalitat creiem que estem desenvolupant 
una acció, no només legal, sinó legítima, d’acord 
amb la Constitució espanyola i amb l’Estatut de 
Catalunya. Nosaltres, en la nostra acció diària, 
no ens passegem parlant malament d’Espanya ni 
de les empreses espanyoles. Posem l’accent en la 
promoció d’un model democràtic i de convivència 
que respon a un model equilibrat entre el capita-
lisme i les accions socials.

Què n’espera de la delegació si finalment es pot 
posar en marxa?
Espero que pugui aportar el plus que s’espera de 
mi tant a l’exterior com a la Generalitat i fer arri-
bar la veu del govern de Catalunya al nord d’Àfrica. 
Malgrat que la seu és a Tuníssia, l’àmbit de treball 
és tot el Magrib. L’objectiu ha de ser arribar i poder 
construir ponts amb tot el Magrib, però hem de 
plantejar aquesta delegació a Tuníssia com una 
primera etapa i una presa de contacte.

Per què és important aquesta zona per Cata-
lunya?
La zona del Magrib, en general, respecte a la po-
lítica mediterrània és molt important, i per a Ca-
talunya és estratègica, ja que la riba mediterrània 
no només és la riba nord, també hem de comptar 
amb la riba sud. Recuperem una tradició de rela-
cions que ja és mil·lenària. I, en aquest moment, 
perquè Catalunya pugui accedir a les relacions 
amb Àfrica, la porta més lògica és aquesta. Mol-
tes empreses i multinacionals entren a l’Àfrica 
subsahariana a través d’aquests països perquè els 
lligams culturals i familiars són més estrets.

Perquè Catalunya pugui 
accedir a les relacions amb 
Àfrica, la porta més lògica és 
Tuníssia

Quines són les prioritats d’una delegació com 
la que es posaria en marxa a Tuníssia?
Precisament, ara fa uns dies, la Generalitat ha 
presentat el MedCat 2030, un pla estratègic que 
afecta la Mediterrània. És un pla integral, on des-
taquen algunes prioritats ambientals però que 
són transversals. El mar Mediterrani té un greu 
problema de contaminació enmig de l’emergència 

climàtica que hi ha al planeta i hem d’actuar; però 
també tenim una urgència econòmica que ne-
cessita una resposta transversal i això ens obliga 
a tenir en compte prioritats culturals i religioses, 
també.  En aquest moment, és molt important 
treballar de manera global i transversal.

Quins són els factors que afavoreixen aquesta 
bona relació?
Hi ha diferents factors, lligams culturals i fa-
miliars i una tradició de relacions consolidades. 
També hi ha un fet important, Catalunya no 
està contaminada d’un passat colonialista com 
sí ho estan altres països i això ens pot obrir al-
gunes portes interessants. Al Magrib ara hi ha 
corrents importants contra la dependència co-
lonialista d’alguns països i a favor de recuperar 
la identitat que es va esborrar durant aquest 
passat colonial. I això suposa una recuperació 
del posicionament de l’àrab com a llengua ofi-
cial i de la religió.

Quina és la línia d’actuació de les delegacions 
de la Generalitat?
Anem a col·laborar i oferir ajudes i intercanvis 
amb els països amb els quals ens relacionem.

Què pot oferir el nord d’Àfrica a Catalunya en 
aquesta línia de col·laboració?
Per exemple, hi ha molts models de convivèn-
cia i unes experiències molt consolidades per 
tenir en compte en el moment que Catalunya 
sigui independent. A la riba sud de la Mediterrà-
nia hi ha experiències de relacions centenàries 
de convivència de minories dintre de majories 
en total normalitat i totalment consolidades. 
Experiències de codis familiars hebreus i codis 
familiars musulmans, que no tenen res a veure 
però conviuen amb normalitat fins i tot des del 
punt de vista legislatiu i judicial. 

ENTREVISTA

“L’acció de  
les delegacions  
del govern no només  
és legal, és legítima”
Ahmed Benallal. Nou delegat  
de la Generalitat a Tuníssia

51 anys. Veí de Torrelavit des de fa 12 anys.  
El que més li agrada del poble és la gent.

Llicenciat en Dret per la Universitat Sidi Mohamed 
Ibn Abdllah (Marroc). Té un Màster europeu en 

Mediació i un postgrau en Cultura de Pau i Drets 
Humans per la UAB.


