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EDITORIAL

Grans reptes, nous 
temps

Aquesta revista que teniu a les mans hauria d’haver sortit publi-
cada el mes de març. Estava tot preparat per treure-la coinci-

dint amb la celebració que havia de donar el tret de sortida a l’any 
del Centenari de Torrelavit. Però l’emergència sanitària provocada per 
la ràpida extensió del coronavirus a Catalunya i el posterior decret 
d’estat d’alarma ens va obligar a suspendre les activitats previstes i, 
des d’aleshores, totes les energies dels grups municipals representats 
al consistori han estat dirigides a impulsar accions d’ajuda a les veïnes 
i veïns que més ho han necessitat: des de l’organització de grups de vo-
luntariat per garantir les mascaretes per tothom fins a la desinfecció 
de carrers i mobiliari urbà, o l’impuls d’ajuts econòmics municipals per 
a les famílies més afectades per la crisi de la Covid-19.

El nou context social ens ha obligat a replantejar-nos un model festiu 
intensament arrelat al nostre poble, a través de les entitats. I en les 
últimes setmanes també hem hagut de renunciar a la festa major, a 
més de les activitats lúdiques que ens animaven els vespres i els caps 
de setmana d’estiu; que ens ajudaven a sortir de la rutina i que tan bé 
anaven per fer poble.

Cent anys enrere, mentre Barcelona vivia una ocupació militar i els alda-
rulls i la repressió es perpetuaven als carrers, Terrassola i Lavit feien un 
pas endavant i posaven les bases d’un projecte col·lectiu que es fona-
mentava en la voluntat d’unir esforços per generar noves oportunitats 
i serveis, i sumar com a poble. Els nostres avis i àvies van demostrar en 
aquell moment la seva capacitat d’entrega avantposant el bé comú i els 
interessos de la comunitat als interessos particulars. 

Ara tornem a ser davant una fita històrica. El context sanitari ens obliga a 
repensar el model econòmic i social, la nostra relació amb la natura i els 
vincles personals. Tenim un gran repte al davant i sabem que la unió i el 
treball en equip són grans eines per fer front a situacions crítiques i ines-
perades. Per això, us vull recordar que la porta de l’Ajuntament és oberta 
per tothom i us convido a participar per posar les bases d’un canvi que ens 
permeti sembrar un futur comú del qual els nostres nets i netes puguin 
sentir-se orgullosos com nosaltres sentim orgull de la lucidesa que van 
demostrar els nostres avantpassats amb la unió de Terrassola i Lavit.

Rebeu una afectuosa salutació, desitjant-vos un bon estiu.

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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Torrelavit acumula vuit positius  
i 82 sospitosos de coronavirus 
L’Ajuntament demana a la població que incorpori les mesures  
de protecció a la vida quotidiana per fer front a la pandèmia

Un total de vuit persones han donat po-
sitiu de coronavirus a Torrelavit des que 

es va declarar la pandèmia de la Covid-19 el 
passat mes de març. Totes les persones afec-
tades per la malaltia i els seus contactes han 
tingut el seguiment directe del personal sa-
nitari necessari en cada moment. El fet que 
s’hagi tancat el consultori mèdic, a la qual 
cosa el govern municipal es va oposar des del 
primer moment, no ha afectat a l’atenció mè-
dica de forma substancial, ja que s’ha garan-
tit l’atenció telefònica des del consultori de 
Sant Pere de Riudebitlles i, presencial, quan 
ha calgut. Des de l’Ajuntament de Torrelavit 
estan a l’espera de la comunicació oficial del 
Departament de Salut de la Generalitat sobre 
la valoració de la reobertura del consultori i el 
calendari de les pròximes accions.

En aquests mesos, el perso-
nal sanitari juntament amb 
les entitats i l’Ajuntament, 
han extremat les precau-
cions per evitar els contagis 
i controlar possibles brots i 
això ha obligat a suspendre 
moltes de les activitats previs-
tes durant la primavera i el que por-
tem d’estiu: festes del Centenari, Sant Jordi, 

la festa de Sant Josep Obrer a Can Rossell, 
les festes de barri i la festa major de Tor- 

relavit i de Can Rossell. La decisió 
del govern en tots aquests casos 

ha estat ajornar tot allò que es 
pugui recuperar en un altre 
moment, amb la voluntat de 
no afectar més negativament 

al sector de la Cultura, que ha 
estat un dels principals perjudi-

cats a causa de la pandèmia.
En aquest moment, Torrelavit es troba 

dins la fase de represa que implica l’adopció 

d’un seguit de mesures necessàries per evitar 
la generació de riscos de propagació de la in-
fecció per Covid i l’exposició a aquests riscos,  
a més de l’adopció de mesures bàsiques de 
protecció individual i col·lectiva. És molt im-
portant seguir els consells bàsics d’higiene i 
seguretat per controlar la pandèmia el més 
aviat possible. Per això, l’Ajuntament de Tor- 
relavit demana a la població la incorporació 
d’aquests hàbits a la vida quotidiana (rentar 
les mans de forma freqüent, mantenir les 
distàncies de seguretat, mantenir grups de 
convivència estables…). 

MESURES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

Higiene freqüent de mans.

Higiene de símptomes respiratoris (evitar 
tossir directament a l’aire, tapar-se la boca 
amb la cara interna de l’avantbraç en aquests 
casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).

Manteniment de grups de convivència ha-
bitual el més estables possible, minimitzant 
els contactes socials diaris per evitar la multi-
plicació de possibles cadenes de transmissió.

Distància física interpersonal de seguretat.

Ús de mascareta quan no sigui possible 
mantenir la distància física interpersonal 
de seguretat.

Preferència pels espais a l’aire lliure per a la 
realització d’activitats.

Ventilació correcta dels espais tancats.

Neteja i desinfecció de les superfícies.

La decisió del 
govern ha estat 

ajornar tot allò que es 
pugui recuperar en un 

altre moment

Torrelavit es 
troba dins la 

fase de represa
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L’Ajuntament garantirà 
ajuts de fins a 400 euros a 
les famílies amb dificultats 
Els que tinguin més necessitats econòmiques 
també podran optar a vals de 70€ per comprar 
a les botigues del poble

L’Ajuntament de Torrelavit ha aprovat, per 
unanimitat, dues línies d’ajuts de fins a 

400 euros per a les famílies afectades per 
la crisi econòmica derivada de la Covid-19. 
L’objectiu de la iniciativa és contribuir a 
pal·liar els efectes que la pandèmia ha tingut 
en el context econòmic municipal, a partir 
del decret d’estat d’alarma i el confinament 
del mes de març.

Segons el document aprovat, hi haurà 
dues línies d’ajuts: una primera de fins a 
400 euros que els beneficiaris hauran de 
destinar a despeses de lloguer o hipoteca, 
subministraments i accés a inter-
net, o alguns altres conceptes 
que es considerin indispen-
sables; a més, el govern 
municipal ha previst una 
segona línia d’ajuts de fins 
a 70 euros, que consistirà 
en uns vals de compra o 
targetes moneder que els 
beneficiaris hauran de gastar 
als comerços del poble. D’aquesta 
manera, segons la regidora de Benestar 
Social, Anna Maria Perona, a més d’ajudar 
els veïns i veïnes que més ho necessiten, 

des de l’Ajuntament es vol contribuir a 
incentivar el consum de proximitat i el 
comerç local. 

A l’hora de valorar les sol·licituds 
d’aquests ajuts es tindrà en 

compte el patrimoni, ingressos 
econòmics i les condicions 
socials de la unitat familiar. 
L’alcalde, Manuel Raventós, 
va voler agrair el suport de 

l’oposició en aquest projecte 
que ha sorgit de l’anàlisi del 

context local i els resultats de 
l’enquesta que es va fer a la població 

sobre els efectes de la Covid-19 en l’economia 
familiar, en la qual van participar un total de 
121 famílies del poble.

L’Ajuntament 
vol contribuir a 

incentivar el consum 
de proximitat i el 

comerç local

Retrat dels efectes 
de la Covid-19

Un total de 121 famílies de Torre-
lavit han participat en l’enquesta 

municipal anònima que l’Ajuntament 
va repartir a tots els domicilis, en pa-
per, i que també es podia contestar 
electrònicament a través d’un enllaç 
habilitat expressament per aquest 
motiu. La majoria de les persones que 
han participat en l’enquesta han de-
manat que es prioritzin els ajuts en els 
impostos i taxes municipals. Tanma-
teix els ajuts per a l’adquisició de lli-
bres i material escolar o per al lloguer 
també són preferents per als veïns.

La majoria de les persones que han par-
ticipat són dones, d’entre 26 i 55 anys, i 
formen part de nuclis familiars d’entre 
tres i quatre persones. De l’enquesta es 
desprèn que la majoria de les famílies 
disposaven de dos sous abans de l’estat 
d’alarma; i treballaven per compte d’altri, 
en un sector essencial o s’han incorporat 
a fer teletreball. Malgrat tot, hi ha un pe-
tit percentatge de famílies afectades per 
ERTO i alguns acomiadaments.

Les persones enquestades reconeixen 
que abans de l’estat d’alarma vivien cò-
modament i diuen que ara han perdut 
poder adquisitiu però confien que els 
arribarà per viure. 

El regidor d’Hisenda, Sergi Urbano, va 
assegurar que el govern està “molt 
satisfet de la participació obtinguda” i 
que les dades extretes del qüestionari 
permetran treballar en un projecte més 
social. L’alcalde, Manuel Raventós, creu 
que iniciatives com l’enquesta perme-
ten avançar en la idea que el govern 
municipal treballa per la transparència 
i amb vocació de servei al poble. 
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Tancaments i suspensió de serveis  
per aturar la pandèmia
Torrelavit va tancar la llar d’infants, el centre de dia i va suspendre les 
activitats lúdiques, esportives i culturals des del primer moment

L’objectiu de l’Ajuntament de Torrelavit  
ha estat sempre l’aplicació del Pla de 

Prevenció del coronavirus recomanat per la 
Generalitat per aturar la propagació de la 
pandèmia i contribuir a la detecció dels focus 
infecciosos. El tancament de la llar d’infants, 
el centre de dia, el casal de cultura i la sus-
pensió de les activitats lúdiques, esportives 
i culturals per part de l’Ajuntament de Tor- 
relavit el 12 de març va ser el primer avís del 
que acabaria sent el decret d’estat d’alarma 
per part del govern de l’Estat i el conseqüent 
confinament davant l’emergència sanitària 
per la pandèmia de la Covid-19, el 14 de març. 
L’Ajuntament de Torrelavit va tancar tam-

bé el pavelló poliesportiu, el local social de 
Can Rossell, la deixalleria i el Casal de Jo-
ves. A més, el mateix dia el Departament 
d’Educació va comunicar el tancament dels 
centres educatius, mesura que suposava el 
tancament de l’escola J.J. Ràfols.

Informació ràpida i veraç
Coincidint amb la suspensió d’activitats i ser-
veis municipals i el confinament, l’Ajuntament 
de Torrelavit va impulsar un nou canal de Te-
legram des d’on informar la població sobre 
les mesures higièniques i de seguretat neces-
sàries per evitar la propagació del virus. La in-
formació ràpida i veraç és una de les eines que 

l’Ajuntament ha volgut posar a l’abast de la 
ciutadania per poder demanar prudència i pa-
ciència davant aquesta situació excepcional.

La necessitat d’evitar les aglomeracions 
ha obligat, al llarg d’aquests mesos, a sus-
pendre festes com la celebració del Cen-
tenari de la unió de Terrassola i Lavit, la 
diada de Sant Jordi o, més recentment, la 
festa major. Des del primer moment, des 
de l’Ajuntament, amb la complicitat de la 
Generalitat, s’ha anat fent seguiment de 
l’evolució de l’emergència sanitària, per 
evitar molèsties innecessàries garantint la 
màxima seguretat en tot moment.

Una comissió municipal i grups de voluntaris

A petició de l’oposició, el govern municipal va ac-
tivar durant el confinament la comissió munici-

pal sobre la Covid. L’objectiu d’aquesta comissió era 
informar i consensuar les accions més urgents durant 
el confinament. Des del primer moment, l’Ajuntament 
va activar sistemes de desinfecció de carrers, i les zo-
nes més concorregudes, a prop de les botigues, el 
consultori mèdic i les zones de contenidors, baranes i 
mobiliari urbà. A més, Torrelavit es va sumar al projec-
te de voluntariat Robin Hat per a la confecció de mas-
caretes protectores que, des de l’Ajuntament, es van 
repartir als domicilis. De fet, aquest grup de voluntaris 
va ser l’embrió del que posteriorment cosiria mascare-
tes per a centres sociosanitaris i bates per a l’Hospital 
Comarcal de l’Alt Penedès. 

Nou canal de 
Telegram des 
d’on informar 

la població

Des del primer 
moment desinfecció 
de carrers, i les zones 
més concorregudes
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L’etiqueta #joemquedoacasa, l’èxit de la gent

Amb l’etiqueta #joemquedoacasa a les xarxes 
socials i molt d’optimisme, els veïns i veïnes 

de Torrelavit van afrontar el confinament amb ini-
ciatives com l’enregistrament d’un vídeo coral per 
donar-se suport i ànim mútuament. Amb més de 
3.000 reproduccions a les xarxes socials, el vídeo 
de Torrelavit va servir per conscienciar la pobla-
ció de la necessitat de quedar-se a casa malgrat 
les ganes de sortir a passejar o d’anar a visitar els 
amics o la família. 

Aquest vídeo va ser una mostra de la voluntat dels 
torrelavitencs de contribuir a detectar els focus 
amb brots de coronavirus per facilitar la feina al 
personal sanitari i evitar, en la mesura del possible 
nous rebrots sense traçabilitat.

A Torrelavit, puntades de solidaritat
Veïnes i veïns de Torrelavit es van dedicar durant el confinament decretat amb l’estat d’alarma a cosir mas-

caretes per repartir entre la població i en alguns centres sociosanitaris de la comarca. En una segona fase 
també van cosir bates per als professionals de la sanitat de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Des de 
l’Ajuntament es va buscar la roba a través del projecte Robin Hat i es va gestionar el repartiment del material 
i posteriorment es van fer arribar les mascaretes als domicilis que ho van demanar per garantir la seguretat 
d’aquells que havien de sortir a comprar quan les mascaretes encara no havien arribat a les farmàcies.

Veïnes i veïns 
de Torrelavit es 

van dedicar durant el 
confinament a cosir 

mascaretes

Vídeo coral 
per donar-se 
suport i ànim 
mútuament
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El govern de Torrelavit ha creat un fons de contingència de 17.500 euros 
per destinar a les bonificacions d’impostos i taxes per a particulars, 

comerços, empreses i autònoms afectats; a ajuts de beques i material; 
ajuts a la connectivitat de les famílies més vulnerables; ajuts a les acti-
vitats de lleure per a infants i joves, entre altres. Aquest fons es manté 
obert per a l’ingrés de tots els ajuts que arribin de la Diputació de Barcelo-
na, la Generalitat o el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i anirà destinat a 
garantir el suport que les famílies de Torrelavit necessitin per recuperar-se 
del sotrac generat per la pandèmia. 
El govern municipal ha previst un fons de 4.000 euros més per fer 
front a la manca d’ingressos per serveis suspesos a causa del confina-
ment i el procés de desescalada per la Covid-19.

Raventós va recordar al ple que l’Ajuntament té les portes obertes 
de bat a bat per a tothom i que la voluntat del govern municipal és 
garantir la proximitat en la gestió de tots els serveis, i promoure la 
participació ciutadana per als projectes de futur del poble. 

Torrelavit aprova un pressupost d’1,9 
milions amb 21.500 euros per la Covid-19
L’alcalde, Manuel Raventós, destaca que la prioritat del pressupost 
són les persones, “el principal actiu” del poble

L’Ajuntament de Torrelavit va aprovar el 
passat 2 de juny el pressupost d’1,9 mi-

lions d’euros per al 2020, en el que va ser el 
primer ple telemàtic de la història. El capítol 
d’inversions s’emporta el 4% del pressupost, 
amb la restauració del Pont de les Escoles i la 
remodelació del pavelló com a projectes estre-
lla. Segons el regidor d’Hisenda, Sergi Urbano, 
la voluntat és adaptar les finances municipals 
a la capacitat econòmica real del municipi. Per 
això, segons ell, amb aquest pressupost s’ha 
iniciat un procés de transició pausat amb una 
vocació més “social i realista”. 

El repartiment del pressupost
Les àrees que acumulen la part més 
important del pressupost són 
Serveis i Manteniment (26%) 
i Benestar Social i Educació 
(un 13% cadascuna), per 
donar prioritat als serveis al 
poble i cobrir les necessitats 
dels que més ho necessiten. 
La de Cultura també és una 
àrea important per al govern. Així 
ho va explicar l’alcalde, Manuel Raven-
tós, que va destacar la voluntat de treballar 
conjuntament amb la Generalitat per ade-
quar les instal·lacions de l’escola J.J. Ràfols i 
posar en marxa un nou espai de lectura per a 
nens de fins a 9 anys a la Biblioteca Munici-
pal. Les regidores d’Educació, Teresa Mateu, i 
de Cultura, Anna M. Perona, van insistir en el 

compromís del consistori amb unes àrees que 
consideren “fonamentals” per al futur 

del poble. Perona va destacar la 
decisió d’ajornar, i no suspendre, 

les activitats culturals per man-
tenir el suport a un sector molt 
vulnerable després de l’estat 
d’alarma. Des d’Educació, Tere-

sa Mateu, va explicar que treba-
llen per fer front a la reducció de 

la matrícula a la llar d’infants. Tan-
mateix, des de Joventut i Esports (amb un 

4% del pressupost cadascuna), es treballa per 
ajustar les propostes “reduint despeses inne-
cessàries”, segons la regidora Aida Alcaide.

Objectiu reduir despesa
Urbano va assegurar que en aquest primer 
any el govern ha treballat per reduir despe-

ses poc justificades o serveis que no aporten 
valor afegit, i revisar la qualitat dels serveis 
municipals. Va destacar la inversió de més 
de 5.000 euros en la compra de nous comp-
tadors d’aigua per a 40 cases a les quals no 
se’ls facturava el consum perquè el comp-
tador no funcionava. El regidor d’Hisenda 
creu que no es poden consentir aquests 
“greuges” envers la resta de la població.

El grup municipal de JuntsxTorrelavit, a 
l’oposició, va votar en contra de la propos-
ta de pressupostos del govern municipal 
perquè, segons el portaveu, Ramon Rie-
ra, “aquest no és el pressupost que toca 
en aquest moment”. Segons ell, no és un 
pressupost proactiu davant la crisi que ve. 
La proposta va ser aprovada amb 5 vots a 
favor (ERC+VIT) i 4 vots en contra (JxT).

Resposta a la crisi de la Covid-19

Un 26% del 
pressupost es 

destina a Serveis i 
Manteniment
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Les principals inversions del 2020
El Pont de les Escoles. Segons l’alcalde, 
Manuel Raventós, el govern vol que el pont 
llueixi com ho havia fet en el passat. La 
intenció de l’Ajuntament és aprofitar les 
tasques de condicionament de l’estructura 
per fer una neteja integral del formigó i re-
cuperar la imatge antiga d’aquest emble-
màtic pont. Les obres ja han estat licitades 
i la previsió és que les obres de rehabilitació 
comencin al setembre i tinguin una durada 
aproximada d’un mes.

Primera fase de la rehabilitació del pa-
velló municipal.  Gràcies als ajuts que 
l’Ajuntament de Torrelavit ha obtingut del 
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Ge-
neralitat, aquest 2020 s’afrontarà la primera 
fase de les obres de millora del pavelló muni-
cipal. La previsió és que l’Ajuntament aprovi 
la licitació el mes de setembre i que les obres 
comencin l’últim trimestre de l’any. Les obres 
de millora permetran disposar de noves sales 
per a activitats, la modernització dels ves-
tidors i la pista esportiva, i l’arranjament de 
la teulada, a més de la refonamentació de 
l’edifici com a base per a futures ampliacions. 
El projecte inclou, en una fase posterior, la 
connexió d’aquestes instal·lacions a una cal-
dera de biomassa que donarà servei també 
a l’escola i el Casal de Cultura. Les obres de 
millora del pavelló aniran acompanyades, en 
una segona fase, de l’arranjament de la pista 
de tennis i l’entorn del pavelló.

Millores en els equipaments de l’escola 
pública.  L’Ajuntament de Torrelavit ha 
aconseguit el compromís del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat per a 
l’adequació de les aules de la planta supe-
rior de l’edifici per a la incorporació de nous 
models d’ensenyament a l’escola.  La inver-
sió també contempla una millora dels aïlla-
ments i sistemes de tancament. A final de 
març hi havia prevista la visita dels tècnics 
del Departament, però a causa del confina-
ment es va haver de suspendre, i aquesta 
visita es farà coincidint amb l’inici del curs 
a l’escola.

Municipalització de terrenys. El govern 
municipal ha reiniciat les negociacions amb 
els propietaris dels terrenys del Safareig de 
Cal Mussons i el carreró del carrer del Bosc. 
L’objectiu és avançar tots els tràmits admi-
nistratius durant el 2020 perquè aquests 
terrenys puguin passar a ser de titularitat 
municipal el més aviat possible.

Projecte de millora de la Biblioteca Mu-
nicipal. Gràcies a un projecte d’un grup de 
mestres de la llar d’infants El Patinet, s’ha 
adequat un espai a la Biblioteca Municipal 

pensat per incentivar la lectura entre els 
nens i nenes de fins a 8-9 anys. S’ha ade-
quat el mobiliari i s’ha pintat la zona per 
fer-la més confortable per als més petits. 
Durant les hores lectives, tant l’escola com 
la llar d’infants podran fer ús d’aquest nou 
espai. I la resta de les hores estarà obert a 
tothom en l’horari de la Biblioteca.

Més seguretat a Cal Matràs. L’Ajunta- 
ment de Torrelavit estudiarà, amb els tèc-
nics municipals, les possibles solucions al 
problema de seguretat que hi ha al revolt 
que dona al petit torrent al camí de Cal Ma-
tràs. L’objectiu és donar garanties tant als 
vehicles com als vianants que van del carrer 
del Bosc cap a Sant Jaume.

Connexió xarxa aigua Ribalta. L’Ajuntament 
de Torrelavit ha iniciat els tràmits amb la 
companyia d’aigües de Sant Sadurní perquè 
els veïns de Ribalta es puguin connectar a 
la xarxa d’aigües d’aquest municipi veí per 
disposar del servei d’abastament d’aigua po-
table. Segons l’alcalde, Manuel Raventós, la 
xarxa d’aigües de Sant Sadurní passa més a 
prop d’aquestes cases que la que ve de Torre-
lavit, i això permetrà reduir el cost tant de la 
connexió com del manteniment i optimitzar 
recursos ja existents.

MUNICIPAL
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Reobren la deixalleria de 
Torrelavit amb cita prèvia per 
evitar contagis de coronavirus
Es manté el servei de recollida de mobles vells 
dos cops al mes

La deixalleria municipal de Torrelavit 
va reobrir les portes el passat mes de 

maig després de dos mesos de mantenir el 
servei aturat a causa del confinament per 
la Covid-19. Des de la reobertura, la dei-
xalleria està oberta al públic els 
dijous, de 14 a 20 h, i els dissab-
tes, de 10 a 14 h. Ara, però, 
la deixalleria funciona amb 
cita prèvia. Per poder-hi 
anar, abans s’ha de trucar 
a l’Ajuntament (T. 93 899 
50 02) o enviar un correu 
a torrelavit@torrelavit.cat i 
des de l’Ajuntament us concer-
taran la cita.

Només hi pot accedir una persona i ha 
d’anar protegida amb mascareta. A l’entrada 
i la sortida de la deixalleria hi ha gel hidroal-
cohòlic per desinfectar-se les mans. 

La decisió de l’equip de govern a l’hora de re-
obrir la deixalleria va ser respondre a les ne-
cessitats de les veïnes i veïns de Torrelavit, que 
demanaven aquest servei per poder llençar les 
restes de poda i deixalles que havien buidat 

dels trasters durant el confinament. 
A més, la voluntat del govern és 

incentivar un increment de la 
selecció de les escombraries 
en origen, a través de la deixa-
lleria i dels contenidors de re-
collida selectiva del municipi.

L’obertura de la deixalleria se 
suma al servei de recollida de 

mobles vells que la Mancomunitat 
Penedès Garraf ofereix dos cops al mes, el 
segon i el quart dijous de cada mes. Per po-
der utilitzar aquest servei s’ha de trucar a 
l’Ajuntament i allà us indicaran els punts de 
recollida més pròxims al vostre domicili. 

Nova ordenança 
per simplificar 
els tràmits de les 
obres

L’Ajuntament de Torrelavit ha aprovat 
una nova ordenança reguladora de 

les mesures d’agilització i simplificació 
dels tràmits i la reducció de càrregues 
burocràtiques per als particulars que 
hagin de realitzar obres o instal·lacions 
menors. La nova ordenança regula els 
tràmits de Comunicació Prèvia d’Obres 
en el cas que les actuacions previstes 
tinguin un pressupost inferior als 2.500 
euros, que no obliguin a la manipulació 
de fibrociment i que no suposin un in-
crement de les superfícies o volums de 
l’edifici afectat.
Aquestes mesures tampoc no recu-
llen les intervencions en edificis ca-
talogats ni impliquen canvi d’ús d’un 
edifici a residencial. Es poden acollir 
a l’ordenança actuacions de millora a 
l’interior de vestíbuls i escales comuni-
tàries que no modifiquen la distribució 
ni l’estructura, actuacions parcials de 
pintura i rehabilitació de façanes i celo-
berts, o la intervenció parcial en cober-
tes i terrats, entre altres.

La Diputació de 
Barcelona manté el 
servei d’actualització 
del padró de Torrelavit

La Diputació de Barcelona conti-
nuarà gestionant l’actualització in-

formatitzada del padró d’habitants de 
Torrelavit després que l’Ajuntament 
va signar el conveni que dona conti-
nuïtat al conveni signat l’any 2016 per 
a la cessió d’aquest servei.  Aquest 
conveni respon a la incapacitat econò-
mica de l’Ajuntament per mantenir 
les dades del padró de forma automa-
titzada i a la manca de mitjans tècnics 
necessaris per a la gestió d’aquesta 
informació. Aquest conveni no supo-
sa, en cap cas, la cessió de la titulari-
tat de la competència, sinó l’encàrrec 
per part de l’Ajuntament de la gestió 
d’aquest servei.

Horari Deixalleria
Dijous de 14 a 20 h

Dissabte de 10 a 14 h

Truca a 
l’Ajuntament per 

demanar cita prèvia
93 890 50 02

Recollida  
de mobles vells

Segon i quart dijous 
de cada mes
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La Generalitat acompanyarà Torrelavit en 
l’adaptació de l’escola a nous models
El govern mantindrà reunions amb tècnics d’Educació per iniciar els 
treballs, després de la visita del conseller al centre al gener

La Generalitat s’ha compromès a acom-
panyar el govern de Torrelavit en l’adap-

tació de l’edifici de les antigues escoles J.J. 
Ràfols a les demandes dels nous models 
educatius, sense perdre l’essèn-
cia d’aquest edifici històric. 
Després de la visita que el 
conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va fer a les esco-
les i la llar d’infants El Pa-
tinet el passat mes de ge-
ner, els tècnics treballaran 
per oferir solucions arquitec-
tòniques a l’emblemàtic edifici.

L’alcalde, Manuel Raventós, està convençut 
que l’adequació de l’edifici és fonamental per 
garantir models educatius de qualitat. “És 
molt important adequar i dotar-nos d’espais 
polivalents que donin resposta als nous cor-
rents pedagògics, pensant en el present i el 
futur dels nostres alumnes”, afirma Raven-
tós. Tant ell com la regidora d’Educació, Te-
resa Mateu, consideren necessàries algunes 
intervencions per facilitar les tasques dels 
mestres que hi treballen i garantir un entorn 
adequat als estudiants.

El conseller Bargalló va visitar divendres 10 
de gener l’escola J.J. Ràfols i la llar d’infants El 
Patinet per veure les últimes actuacions del 

Departament al centre —el canvi del dipò-
sit d’aigua de boca per garantir-ne la qualitat  
i l’eliminació d’algunes canonades de plom— i 
algunes de les accions que ha fet el nou govern 

de Torrelavit —s’han pintat algunes de-
pendències de l’escola com el simbò-

lic teatre, que s’utilitza com a sala 
polivalent per a les activitats de 
Psicomotricitat dels més petits i 
com a aula de Música. 

Bargalló va remarcar, en la 
seva visita, la necessitat de man-

tenir viu l’alè d’aquells catalans que 
van construir escoles quan van arribar de 

fer les Amèriques a principi del s. XX. “Amb 

aquest gest, van contribuir a incrementar el 
nivell formatiu dels seus pobles respecte als 
pobles del voltant i van alimentar la riquesa 
cultural, social i econòmica dels seus con-
vilatans”, va recordar Bargalló. Segons ell, 
la voluntat del govern ha de ser treballar 
per mantenir intacte l’esperit d’innovació i 
superació d’aquells que van veure en la for-
mació universal i gratuïta la clau del futur.

Bargalló va incloure la seva visita a Torrelavit 
en una ruta que va fer per diferents centres 
de l’Alt Penedès (a Sant Cugat Sesgarrigues i 
Sant Sadurní d’Anoia) on va poder intercanviar 
opinions amb els equips directius, alcaldes i 
regidors d’Educació del Penedès.

S’han pintant 
algunes  

dependències de 
l’escola
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Suavitzaran la corba de la 
carretera de la Diputació 
davant del cementiri del Pla
La Diputació de Barcelona ha donat llum 

verd al projecte d’eixamplament i millo-
ra de les corbes de la carretera BV-2153, de 
Torrelavit a la C-15, just davant del cementiri 
del Pla del Penedès, que suposarà una inver-
sió de 707.328,15 euros.
El projecte preveu l’eixamplament de la plata-
forma de la carretera que actualment és inferior 
a 5,5 metres en una gran part del recorregut, i 
l’adaptació d’aquesta corba al tipus de traçat 
d’aquesta via, ja que en aquest punt el radi és 
deu vegades inferior al de la resta de corbes de 
la mateixa carretera. Això, a més de generar una 
falta de coherència en aquest tram també pro-
voca problemes de seguretat viària.

El projecte contempla una actuació des del 
nus viari amb la C-15 fins a uns 120 metres 

passada la intersecció amb el Pla del Pene-
dès. Dins de la mateixa actuació també es 
reordenaran els accessos i s’adequarà el dre-
natge de la carretera. 

El projecte, que s’executarà en un termini 
de cinc mesos des de la data d’inici, forma 
part del Pla Zonal de la xarxa local de car- 
reteres de la Diputació de Barcelona per a 
l’eixamplament d’aquelles vies que no com-
pleixen amb les amplades mínimes previstes 
per l’administració.

Les obres es faran en el marc del conveni que 
l’Ajuntament de Torrelavit ha signat amb la 
Diputació de Barcelona per determinar la 
responsabilitat de cada una de les adminis-
tracions sobre aquesta via. 

Mesures socials a 
causa de la Covid-19

El govern de la Generalitat, a través 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

va decidir aplicar una reducció del 
50% del preu del cànon de l’aigua, 
durant els mesos d’abril i maig, amb 
caràcter universal per a tots els usua-
ris domèstics.
En el cas dels col·lectius més vulnera-
bles es van preveure excepcionalitats.
Les indústries i activitats econòmi-
ques van tenir una reducció del 50% 
del cànon.
Aquestes bonificacions es van afegir a les 
facilitats previstes per al pagament de 
taxes i impostos municipals que també 
va anunciar l’Ajuntament de Torrelavit.

Torrelavit, socialment 
responsable

El grup cooperatiu d’inserció laboral 
Entrem-hi ha reconegut el compromís 

i responsabilitat social de l’Ajuntament 
de Torrelavit per la participació i suport 
en la millora de l’ocupabilitat de perso-
nes amb vulnerabilitat social i laboral.
El 12 de desembre es va celebrar la 
quarta edició de l’Entrega dels Reco-
neixements RSC 2019 a la Xarxa Junts 
Trenquem el Cercle, un projecte del 
grup Entrem-hi que té com a finalitat 
donar suport i millorar l’ocupabilitat de 
les persones amb vulnerabilitat socio-
laboral. Empreses, entitats i persones 
col·laboradores van omplir l’auditori 
del Vinseum i van poder gaudir d’una 
nit plena de sorpreses. Durant aquest 
2019 s’han atès 409 persones, s’ha tin-
gut presència en 30 municipis, s’han 
format 75 persones i s’han adherit al 
grup cooperatiu 97 empreses i entitats. 
L’Ajuntament de Torrelavit ha estat 
reconegut com a membre de la Xar-
xa d’Entitats i Empreses Socialment 
Responsables amb un diploma que  
ho acredita.

L’Ajuntament de Torrelavit quintuplica els 
tràmits telemàtics en un any

Les obres 
costaran 

700.000 euros

Fins a 32 gestions telemàtiques de dife-
rents àmbits es poden fer actualment a 

través de la web de l’Ajuntament de Torrela-
vit davant les sis que s’hi podien fer fa un any. 
Això és fruit de l’impuls que el govern muni-
cipal ha volgut donar a la gestió telemàtica 
de determinats serveis, amb la voluntat de 
facilitar una atenció telemàtica, propera i se-
gura per agilitzar els tràmits i minimitzar els 
desplaçaments, segons explica el regidor de 
Noves Tecnologies, Sergi Urbano.

El govern municipal ha apostat per incremen-
tar les possibilitats de la web amb millores 
dins l’espai de l’administració oberta al ciu-
tadà, en el marc de la crisi de la Covid-19. De 
les sol·licituds de cites amb regidors o tècnics 

municipals, els volants d’empadronament o 
les instàncies genèriques o declaracions res-
ponsables en matèria de salut alimentària 
que ja es podien tramitar a través de la web, 
ara s’ha passat a una llarga llista de tràmits 
que els ciutadans poden fer des de casa, 
només amb accés a Internet i el certificat 
d’identificació digital idcat. Podeu consultar 
tots els tràmits a www.torrelavit.cat
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Torrelavit ja té una plaça que commemora   
el referèndum de l’Ú d’Octubre 
Està ubicada just davant de les Escoles J.J. Ràfols

Un centenar de persones es van reunir el 15 
de desembre passat a l’antiga plaça de les 

Escoles de Torrelavit per inaugurar la nova plaça 
de l’Ú d’Octubre. El canvi de nom oficial, propo-
sat pels veïns, coincideix amb la reurbanització 
de l’espai, tot just dos anys després de la cele-
bració del referèndum de l’octubre del 2017.

L’acte d’inauguració el van conduir dos veïns 
del poble, Oriol Rius i Rodolf Brunat, ja que el 
govern municipal va voler donar protagonis-
me a la ciutadania en record dels fets de fa 
dos anys. Rius i Brunat van fer memòria dels 

fets de l’octubre de 2017 i van remarcar el va-
lor de la cooperació ciutadana per garantir 
l’èxit d’aquella convocatòria, i per aconseguir 
un país millor. 

L’alcalde, Manuel Raventós, va tancar l’acte 
amb paraules d’agraïment i va demanar al 
poble que conservi l’esperit de cooperació i 
discreció que caracteritza els municipis de 
comarca per avançar en un país més gran.

La nova plaça de l’Ú d’Octubre està ubica-
da just davant les Escoles J.J. Ràfols de Tor-

relavit, on es van celebrar les votacions de 
l’octubre de 2017. L’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat el canvi de nomenclatura 
d’aquest espai que, la passada tardor, va 
canviar d’aspecte, ja que es va pavimentar 
seguint l’estil del barri del Vilet, es van so-
terrat les línies i es van reconduir les aigües 
pluvials, i es va substituir el filat de xarxa 
per una tanca que fa més atractiu el mi-
rador del Torrent de Mas Vendrell. Ara la 
plaça té arbres, una zona de descans amb 
bancs, i està connectada amb les escales 
de Cal Campaner.

L’Ajuntament promou un projecte per recuperar  
els antics noms de les cases

És un homenatge 
a l’esperit de 
cooperació  

de l’1-O

Coincidint amb l’any del Centenari, des 
de l’Ajuntament de Torrelavit es vol 

promoure la recuperació dels mots i so-
brenoms antics de les cases mitjançant la 
col·locació de rajoles de ceràmica a les faça-
nes dels habitatges. Des de l’Ajuntament es 
proposa fer-ho amb un model unificat amb 

la mateixa tipografia de lletra i una sanefa 
amb un raïm amb l’objectiu d’uniformitzar 
la imatge d’aquestes plaques. Els veïns in-
teressats a incorporar la placa a la façana 
hauran de fer-se càrrec de la despesa de la 
rajola, malgrat que l’Ajuntament té previst 
fer una comanda conjunta perquè els preus 

siguin més assequibles, i assumirà també 
el cost del transport. Les plaques de dues 
peces de 15x15 centímetres costaran 60,50 
euros, i en el cas que es faci en tres peces, el 
cost serà de 90,75 euros. Les persones inte-
ressades ho podeu comunicar a les oficines 
de l’Ajuntament en horari de matí.

Les plaques de 
dues peces costen 

60,50€, i les de 
tres, 90,75€
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Amb bona voluntat tot és possible, 
sense, tots hi sortim perdent

Benvolguts veïns i veïnes, aquest no és l’escrit que havíem prepa-
rat per aquest espai. 

El nostre escrit superava el nombre de caràcters autoritzats en 
aquesta publicació municipal. Malgrat això i donada la circumstàn-
cia excepcional que estem vivint, que la revista El Cep no sortia des 
del mes de gener, que a la publicació municipal L’Ajuntament Infor-
ma, que durant tot aquest temps ha anat sortint amb periodicitat, 
no hi tenim espai per poder-hi fer escrit… Ateses aquestes condi-
cions havíem cregut que era possible permetre publicar el nostre 
escrit tot i que fos més extens de l’habitual. Fins i tot hem proposat 
que aquesta ampliació que demanem sigui per igual als altres dos 
grups municipals. Davant la negativa de l’equip de govern de no do-
nar més espai, lamentem una vegada més haver de denunciar la 
clara voluntat de silenciar el grup municipal de Junts per Torrelavit i 
tota la gent que hi va fer confiança.
L’escrit que havíem preparat us el farem arribar en breu.
Aprofitant l’espai que ens queda us transcrivim un fragment d’una 
notícia sortida al setmanari El 3 de vuit el divendres 31 de juliol.

“Torrelavit, una de freda i una de calenta
El grup municipal de Junts per Torrelavit, actualment a l’oposició de 
l’Ajuntament des de la darrera legislatura, celebra que s’hagi obtin-
gut una subvenció total de 370.000,00 € en la convocatòria del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024, tot i que no es des-
tinaran als projectes proposats per aquesta formació a tal efecte i 
que eren el projecte de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic, 
el projecte de xarxa de calor alimentada amb biomassa i el projecte 
de la xarxa de clavegueram de Can Rossell de la Serra. Certament, 
un municipi amb les dimensions de Torrelavit necessita inexorable-
ment de les aportacions d’altres administracions per poder execu-
tar inversions de major envergadura i més tenint en compte, que 
el pressupost aprovat per a l’exercici 2020, amb el vot en contra 
de Junts per Torrelavit, mostra una capacitat d’inversió zero amb 
els recursos propis que genera l’Ajuntament. Tot i la bona notícia 
que suposa la subvenció del PUOSC, Junts per Torrelavit lamenta 
que durant aquest primer any de mandat s’hagin perdut per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament, per renúncia o per denegació, un 
total de 337.000,00 € provinents de subvencions de la Diputació de 
Barcelona (227.000,00 €), els Fons Europeus FEDER (60.000,00€), 
concedides en l’anterior legislatura; i la Generalitat de Catalunya 
(50.000,00€).” Des del grup municipal de Junts per Torrelavit  con-
siderem que l’Ajuntament no es pot permetre perdre ni renunciar a 
un sol cèntim de cap ajut ni subvenció.

Acabem. Des de Junts per Torrelavit us desitgem que acabeu de 
passar el millor estiu possible malgrat tantes excepcionalitats.
Salut, paciència i molt de seny!

L’Espai Socieducatiu 
de Torrelavit enceta 
una nova etapa

A través de l’empresa ACTUA i amb el compromís dels Serveis 
Socials, l’Espai Socieducatiu de Torrelavit va iniciar aquest curs 

una nova etapa. Amb un nou espai, a la biblioteca municipal, l’equip 
d’educadors va treballar amb nou infants d’entre sis i deu anys amb 
els quals van aprofundir en els tallers de cohesió de grup, tant entre 
ells com amb les famílies. Mitjançant la coordinació constant dels 
educadors amb Serveis Socials i els tutors a l’escola, durant el pri-
mer trimestre del curs, es va fer un intens treball d’observació per 
detectar i posar les bases per a la resta del curs. L’equip de l’Espai So-
cioeducatiu pren com a punt de partida les intel·ligències múltiples i, 
des d’aquesta base, consolida el grup i les relacions entre els infants, 
mitjançant l’aplicació de noves metodologies. 
Des d’aquest espai es fa reforç escolar per a aquells infants que ho 
necessiten, arts plàstiques, activitats musicals i expressió corpo-
ral. A més, es treballa també de forma individualitzada per assolir 
els reptes personals de cadascun dels alumnes, i de manera coor-
dinada amb les famílies.
L’equip ha començat a avançar amb dinàmiques dirigides a millorar 
el treball en l’educació emocional i en la circulació social d’aquests 
infants. Malgrat que alguns ja participaven en activitats esportives 
del municipi, l’objectiu va ser millorar els nivells d’integració en altres 
tipus d’entitats. Per això, l’equip d’educadors va comptar amb el  com-
promís tant de l’Ajuntament com de les entitats del poble.
El govern municipal de Torrelavit, mitjançant l’àrea de Benestar Social, 
va decidir impulsar un canvi de model en aquest servei el passat mes 
de setembre, fent un canvi de concessionària (s’acabava el termini del 
contracte anterior) i un canvi d’ubicació.
Des de l’equip d’educadors la valoració del canvi d’ubicació ha 
estat bona, ja que a la biblioteca els infants que fan ús d’aquest 
servei van tenir accés a Internet i informació a l’abast per poder 
treballar amb comoditat algunes de les propostes tant de l’escola 
com del mateix servei.
Aquest curs, l’Espai Socioeducatiu va donar atenció als usuaris du-
rant sis hores a la setmana, però l’equip d’educadors va treballar 
amb la implantació d’algunes modificacions per poder treballar de 
manera més estreta amb les famílies implicades.
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Cuidem-nos!

Més d’un any al govern i ens queda molt camí per endavant. 
Un any passa ràpid però dona molt de si: hem treballat 

per la imminent remodelació del Pont de les Escoles, l’aprovació 
de la teleassitència gratuïta, els ajuts als casals d’estiu, hem ob-
tingut un important ajut econòmic del PUOSC per executar la 
reforma del pavelló i millorar la connectivitat del poble amb wifi 
obert, que aviat implantarem en diversos espais públics.

Però si hi ha una cosa que ha marcat aquest primer any de govern 
municipal ha estat la COVID-19. Aquesta pandèmia ha arribat quan 
el món està més globalitzat que mai i ens ha afectat de ple: en sa-
lut púbica, economia, ocupació, drets i llibertats, autogovern, etc. 
Són temes que ens preocupen i que estan presents cada dia en els 
nostres pensaments i converses. La pandèmia ens ha posat un mi-
rall a davant com a societat, i ens hem adonat de la importància de 
l’autogovern a Catalunya, però també de la rellevància dels governs 
locals. Els ajuntaments hem esdevingut imprescindibles per a la 
gestió d’aquesta crisi, ja que som les administracions més properes 
al ciutadà. Però els ajuntaments no són res sense la gent. El teixit 
social, les persones voluntàries, les veïnes i veïns, campanyes com 
la de les “cosidores de mascaretes”, o moviments com el de Torre-
lavit Confinat han estat un èxit. I volem donar les gràcies en veu 
alta a totes i tots els que ho heu fet possible! Com a grup municipal 
hem estat al costat de la gent durant el confinament, en perma-
nent contacte amb les autoritats sanitàries, escoltant la vostra 
opinió amb una enquesta, flexibilitzant el calendari fiscal, repartint 
mascaretes, dotant de wifi i ordinadors portàtils els alumnes que 
ho han necessitat, informant porta a porta de les diferents fases 
del confinament. Valorem molt l’esforç conjunt: nosaltres des de 
l’Ajuntament i vosaltres des de casa. I sabem que els pròxims anys 
volem continuar treballant així: amb vosaltres!

Evidentment, la pandèmia ens ha obligat a assumir un canvi de 
prioritats. El programa de govern s’haurà d’ajustar a la nova re-
alitat. Incorporarem els ajuts aprovats recentment per pal·liar 
els efectes de la Covid-19 i treballarem perquè tingui el menor 
impacte possible en la nostra població. Les partides pressupos-
tàries s’han hagut d’adaptar.  Estem vivint uns moments com-
plicats, en què les decisions no són gens fàcils. Ara és el moment 
de ser prudents i estar al costat de la gent. Per això, volem agrair 
a les comissions de festes i del centenari l’esforç i dedicació. La 
decisió de suspendre aquestes festes és encertada.

Nosaltres estem contents de seguir les línies que ens havíem 
marcat i continuar treballant per un Ajuntament més obert i 
proper. Ara us demanem prudència. Usem la mascareta encara 
que ens trobem bé, rentem-nos les mans sovint, i mantinguem 
la distància interpersonal per continuar superant entrebancs, 
per continuar sumant! Bon estiu!

Aquest any 2020 és el nostre aniversari. Fem 100 anys com 
a poble i municipi. Totes les veïnes i veïns hi estem units en 

nom de Torrelavit. Tots en formem part i en som partícips. 
Vam començar l’any amb la il·lusió i el compromís de fer present el 
nostre Centenari en tots els actes i festes que se celebressin al nos-
tre municipi de forma transversal i en suport a la cultura, esports, 
educació, joventut, salut, medi ambient, territori, comerç i turisme. 

Però aleshores va arribar el mes de març. Mes en que iniciàvem 
el nostre centenari. I enlloc de festa i xerinol·la va venir el 
confinament, la incertesa i l’adaptació a la nova situació, un 
trencament total i absolut amb la normalitat amb què tots es-
tàvem acostumats a viure.

I ens vam haver de readaptar, constantment pendents de les in-
formacions que anaven sorgint i que donaven noves consignes a 
la població: constants reunions telemàtiques i plens retransmesos 
per Youtube, com el nostre primer ple de pressupostos on vam fer 
palès que, en línies generals, aprovàvem uns pressupostos realistes, 
detectant les partides on es podien retallar despeses innecessàries 
i rebaixar costos per adaptar-les a la realitat, fet que ha quedat re-
flectit amb la partida COVID, partida transversal i preparada per 
cobrir les necessitats futures de les nostres veïnes i veïns.

Hem estat tres mesos ajustant i adaptant aquestes consignes 
per protegir la salut i el benestar de tothom, intentant mante-
nir el màxim d’informats tots els veïns i veïnes de Torrelavit, a 
través de la publicació L’Ajuntament Informa, el canal de Tele-
gram de l’Ajuntament i les xarxes socials. Informar de totes les 
accions que com a Ajuntament anàvem realitzant, de les deci-
sions que anàvem prenent, pendents de l’arribada de l’estiu i 
del que tot això implicava.

Per fi arriba el mes de juny, animats pel bon temps i veient la fi del 
confinament, com a Equip de Govern prenem la decisió de fer el 
Casal d’Estiu i el Casalet de Setembre, obrir la piscina i preparar un 
cap de setmana Cultural i de promoció de la salut, amb els Actes 
del Liceu a la Fresca, el Festival Eva i la Donació de Sang. Tot un 
èxit que culmina amb l’arribada de la Flama del Canigó, una llum 
d’esperança per tots els veïns i veïnes de Torrelavit.

I on som ara? A les acaballes del mes de juliol, el futur és incert i les 
decisions a prendre segueixen en el mateix sentit: protegir la salut i 
el benestar de tothom, però ara més que mai, protegir també tots 
els nostres veïns i veïnes de la situació econòmica actual, fet que 
des de l’Ajuntament hem volgut reflectir amb l’aprovació d’ajuts 
econòmics de 400 euros per despeses de la llar i subministraments 
i de 70 euros en vals de compra exclusiva als comerços locals.

Des del Grup de Veïns Independents de Torrelavit us volem donar 
ànims a seguir endavant i dir-vos que ens en sortirem!
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Pilarín Bayés                            

“M’agrada tant dibuixar que, a vegades, 
penso que és com una heretgia” 

Què és el que més li ha agradat dibuixar de la història de Tor-
relavit?
El protagonisme de la vinya. Vista des de la plana de Vic, la vinya és 
gairebé una cosa exòtica... Ara a Taradell n’han plantat, però aquí no 
se’n veu de vinya. En el cas de Torrelavit, tot just on s’acaba el poble 
comença la vinya i aquesta connexió tan propera entre el poble i la 
vida de pagès que ens dona el vi i el cava, m’ha agradat molt.

I els personatges?
M’agrada també quan des del poble es reconeix la importància de de-
terminats personatges que han deixat petjada perquè han fet coses 
importants. I en el cas de Torrelavit el reconeixement és explícit.

L’ha sorprès alguna cosa de la història de Torrelavit?
Estem acostumats a parlar d’una història molt antiga perquè a 
Europa tenim molta història. Aquest no és una història tan anti-
ga i, a més, és una història molt bonica. La separació de Lavit del 
Pla no es va fer amb una guerra, sinó que es va acordar. I la unió 
entre Terrassola i Lavit es va fer per la importància de tenir un 
projecte comú molt millor per a tots. I, als veïns dels dos pobles 
no els va importar renunciar al protagonisme de ser un poble sol. 
No es va fer per imposició. Es va fer per la voluntat de la gent que 
hi vivia. I això és molt bonic.

Ja heu arribat al miler de llibres publicats?
Si no hi hem arribat, hi estem a prop. Ho estan comptant... Jo ho 
pregunto però no m’ho diuen. L’any que ve, coincidint amb els 
meus 80 anys, inaugurarem la biblioteca que estan construint i 
potser ja tindran una xifra més exacta...

Com s’organitza una apassionada de la feina per trobar mo-
ments per al descans?
Jo dibuixo com l’aranya fa la seva teranyina. Em desperto al matí 
i quan veig un paper ja començo a dibuixar. Els anglesos em van 
definir una vegada com una addicta a la feina... i la veritat és que 
ho sóc una mica.

Es diverteix treballant?
Sí. A vegades, penso que és com una heretgia perquè Déu va imposar 
la feina com una mena de càstig i, a mi, em diverteix molt. Una vegada 
li vaig preguntar a Hristo Stoítxkov si li agrada tant com a mi i em va 
dir que quan era petit la senyoreta sempre l’havia de renyar perquè 
tots eren a la classe i ell continuava al pati amb la pilota.

Hi ha alguns personatges que vessen d’una Petita història a 
una altra. Quins trobarem a la Petita història de Torrelavit?
El que faig, a vegades, és posar els meus nets en moment fes-
tius o en alguna activitat divertida, com el que hi ha a l’última 
plana del llibre de Torrelavit, en un ambient de festa major, de 
celebració d’aquesta data del Centenari. A més, aquesta última 

Pilarín Bayés és dibuixant. Il·lustradora 
incansable, ha recollit la història comú del 
país en petites històries locals que conformen 
un curiós conglomerat del que ella anomena 
la “tieta anècdota” en contraposició a la 
“mare història” de Terenci Moix.

Amb motiu del centenari de la unió de 
Terrassola i Lavit, Pilarín Bayés ha il·lustrat 
aquest període plasmant sobre el paper els 
protagonistes que van marcar aquell moment 
de la història recent de Torrelavit.
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La Petita 
història de 
Torrelavit

El recull històric que l’historiador Pere 
Rovira ha fet sobre la unió de Terrasso-

la i Lavit ha permès crear, amb motiu del 
Centenari, el llibre Petita història de Torre-
lavit, il·lustrat per Pilarín Bayés. A partir 
de textos de la periodista Cati Morell, la 
Petita història de Torrelavit recull els mo-
ments més importants de la unió dels dos 
pobles a principi del segle XX. L’objectiu és 
arribar al públic familiar i donar a conèi-
xer el procés que van fer els habitants dels 
dos antics nuclis per fer realitat un acord 
de consens l’any 1920 posant l’interès 
comú per davant dels interessos particu-
lars de cada un dels pobles.
Hi ha un exemplar per domicili a 
l’Ajuntament. Tots els veïns el podeu 
venir a recollir de forma gratuïta i, si en 
en voleu un altre exemplar, el podeu ad-
quirir a l’ajuntament per 7 euros.

plana m’agrada especialment perquè jo no ho sé tot sobre el dibuix, 
vaig aprenent constantment, i una de les coses que estic assajant 
són els nocturns, com ja havia fet el meu besavi, Joaquim Vayreda. 
El dibuix d’aquest última plana combina la llum dels focs artificials 
amb la foscor del vespre, i és un acte divertit... m’agrada que els 
meus nets vagin a actes divertits.

Els seus dibuixos es dirigeixen als nens però també als adults, no?
Nosaltres diem que són llibres familiars. Moltes vegades els compren 
els avis i els llegeixen amb els nets, però els acaba mirant tota la fa-

mília perquè donen pinzellades de la nostra història que ens ajuden a 
entendre més bé la història gran.

Creu que il·lustrant les petites històries ha conegut més la histò-
ria del país?
I tant... La història dels molins de gra que van evolucionar per conver-
tir-se en molins paperers a Torrelavit explica a la perfecció l’evolució 
d’una societat que passa de ser pagesa a ser urbana... No sabem si 
això és bo, però és el que va passar i que la història gran ens explica 
com a Revolució Industrial.

L’Orfeó Català cantarà pel  
Centenari al 2021

Veïns del poble enregistren un vídeo 
del llibre durant el confinament

Amb motiu del Centenari de Tor- 
relavit, el cor de l’Orfeó Català 

actuarà a Torrelavit al juny de 2021. 
Aquesta és l’actuació que hi havia 
prevista el 28 de març passat i que es 
va haver d’ajornar a causa de l’estat 
d’alarma per la Covid-19. 

El concert formarà part del programa 
d’actes de cloenda de l’any del Cen-
tenari de la unió de Terrassola i Lavit. 
L’Ajuntament de Torrelavit considera 
que la música és fonamental en la ce-

lebració d’un esdeveniment tan impor-
tant. Per això, ha volgut mantenir el 
concert en el programa d’actes.

L’Orfeó Català, amb més de 125 anys 
d’història, és un dels cors amateurs de 
referència del país. Dirigit per primeres 
batutes internacionals, ha interpretat 
les obres més representatives del reper-
tori coral i ha protagonitzat primeres 
audicions d’obres tan rellevants com la 
Missa en Si menor de Bach o Les esta-
cions de Haydn. 

Un grup de veïnes i veïns de Torre-
lavit, entre els quals hi ha actors 

professionals, amateurs, amants de 
la lectura, mestres de l’escola i la llar 
d’infants, regidors de l’Ajuntament i 
l’alcalde, Manuel Raventós, van enre-
gistrat un vídeo que es va fer públic a les 
xarxes socials de l’Ajuntament coinci-
dint amb la festa de Sant Jordi. 

El vídeo, amb més de 1.800 reproduccions 
a les xarxes socials de l’Ajuntament, recull 
una selecció d’estrofes de la Petita Història 
de Torrelavit, editada amb motiu del Cen-
tenari de la unió de Terrassola i Lavit. 

La iniciativa va sorgir com a alternativa 
a la presentació del llibre que s’havia 
programat com un dels actes del Cente-
nari de Torrelavit, que van coincidir en 
ple estat d’alarma per la crisi sanitària 
per la Covid-19.
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Uns noranta veïns i veïnes van gaudir el 
passat mes de juny del primer especta-

cle presencial del Festival EVA que, després 
del confinament, va triar Torrelavit per tor-
nar al carrer amb tres peces que reuneixen la 
tradició oral i del poble. 
Amb un espectacle a tres bandes 
familiar, els espectadors van 
poder gaudir d’un tomb no 
massa llarg, però sí intens. 
La llegenda Tres eren tres: 
una dolça, un cap verd i una 
transgressora cobra vida a 
través de l’Esperanceta de 
Casa Gassia amb la peça Lavitor- 
re i corre; l’Ada Cusidor amb la peça 
Dins el cor; i Jordina Biosca amb La vella con-
tracorrent. 
Els espectadors es van trobar a la plaça del 
Casal de Cultura i des d’allà van sortir a pas-
sejar pel poble buscant històries i aventures 
que van fer disparar la imaginació dels més 

petits i que van fer passar una molt bona es-
tona als més grans.
Aquesta iniciativa va ser una de les primeres 
que es van recuperar del programa cultural 
d’estiu, que s’ha tornat a veure retallat a 

causa de l’increment dels casos posi-
tius de coronavirus a la demarca-

ció de Barcelona.
L’objectiu del govern muni-
cipal és mantenir, tant com 
sigui possible, l’activitat 
cultural al poble. D’aquesta 

manera, segons la regidora 
de Cultura, Anna Maria Pero-

na, es vol garantir el compromís 
amb el sector cultural que tant ha 

patit a causa del confinament i les restric-
cions de públic a l’hora d’organitzar activi-
tats.
El mateix cap de setmana va tenir lloc a Tor- 
relavit l’espectacle del Liceu a la fresca, amb 
l’òpera Carmen de Bizet.

El Festival EVA tria 
Torrelavit per reprendre 
l’activitat presencial 

Premis del XXV 
Concurs de 
Primavera

L’Ajuntament de Torrelavit va decidir 
suspendre l’acte de lliurament dels Pre-

mis del XXV Concurs de Primavera, a cau-
sa de la situació de rebrots de coronavirus 
a la demarcació de Barcelona. Els pre-
miats han anat rebent la comunicació al 
llarg de les últimes setmanes i han passat 
a recollir els diplomes i vals per bescanviar 
al Tripijocs, a la llibreria Jepi o a Cal Potort.

Rodolins . Categoria 11-12 anys: 1r premi= 
Confinats d’Alba Rojas i Ona Montserrat
Categoria Adults: 1r premi= Montserrat 
Torres
Contes. Categoria 8 anys: 1r premi= Mona 
al confinament d’Adrià Pantrigo
Categoria 10 anys: 1r premi= El llibre gegant 
de Cesca Vallverdú
Categoria 11-12 anys: 1r premi= La història al 
revés d’Andreu Palomares
Categoria Juvenil: 1r premi= La nova història 
de Mireia Casadevall
Categoria Adults: Premi col.lectiu= L’alegria 
de las Chicas de Oro (Dolors Baladas, Rosa 
Maria Martínez, Teresa Batlle, Carmen Ri-
bera, Maria Dolors Ferrer, Carme Miquel, 
Lourdes Escalfet)
Dites i refranys. 1r premi= Roser Feixas
Paraules en desús. 1r premi= Antoni Bel-
monte
Prosa. 1r premi= Terrassola i Lavit: Torrelavit, 
els petits i grans instants de Júlia Gómez
Poesia. Categoria 7 anys: 1r premi= Gelat de 
Sant Jordi de Bruna Feixas. Categoria 9 anys: 
1r premi= Sant Jordi a Torrelavit d’Edna Mar-
tínez. Categoria Adults: 1r premi= Sonet a 
Cal Camilo d’Aaron Balaguer
Reflexions. Categoria Adults: 1r premi= 
Volem ser lliures i sense por de Cecília Bayot
Dibuix. Categoria Infantil  3 anys: 1r pre-
mi= Oriol Canals Feixas. Categoria Infantil 
5 anys: 1r premi= Joan Canals Feixas. Cate-
goria Infantil 6 anys: 1r premi= Ona Duran 
Domènech. Categoria Infantil 9 anys: 1r 
premi= Edna Martínez Munné. Categoria In-
fantil 10 anys: 1r premi= Gerard Casadevall 
Martí. Categoria Infantil  11 anys: 1r premi= 
Dani Martínez
Manualitats. Categoria infantil: 1r 
premi=Ona Caro (2 anys). Categoria fami-
liar: 1r premi= familia González Casano-
vas (Èlia i Nil 5 i 3 anys). Categoria adults: 
1r premi= Àngels Rius

L’objectiu és 
mantenir, tant 

com sigui possible, 
l’activitat cultural al 

poble 
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Daniela Feixas. Actriu i autora de teatre.                              

“A Torrelavit hi trobo pau i benestar”

Com es va introduir en el món del teatre?
Doncs va ser per sorpresa, perquè jo estava 
estudiant el COU de Ciències Pures perquè 
volia ser veterinària. Havia estudiat piano i era 
una gran espectadora de cinema. Aleshores 
els pares del noviet que tenia participaven en 
un grup de teatre per a aficionats i em van de-
manar que fes un paper en una obra perquè 
l’actriu que ho havia de fer no podia anar-hi. 

Què recorda d’aquella experiència?
Recordo que anava vestida de jugadora de 
tennis i era com si fos una secretària d’algú, 

però era un paper molt petit... Només tenia 
dues o tres frases. Recordo que vaig passar 
molts nervis i que la sensació que vaig tenir 
a l’escenari em va agradar molt. Així que vaig 
seguir amb el grup i em vaig apuntar a un ta-
ller a La Casona de Barcelona. Més tard vaig 
aprovar les proves de l’Institut del Teatre i tot 
just llicenciar-me, Joan Ollé em va obrir les 
portes per debutar en un paper a Así que pa-
sen cinco años, de Federico García Lorca. Va 
ser una gran experiència...

La seva família ho va acceptar bé que fes 
un canvi tan radical?
Es van quedar una mica parats perquè era 
un gir radical respecte al que sempre havia 
volgut fer però no van posar massa resistèn-
cia. Jo sempre he sigut una apassionada dels 
animals, però he de confessar que van estar 
al meu costat. I estic contenta d’haver tingut 
aquest suport.  

Hi ha molts actors que no poden explicar 
el mateix...
És cert. Abans hi havia més prejudicis respec-
te a aquest món. És cert que encara és una 
feina molt inestable i que hi ha més gent 
que feina... però això mateix també passa 
en altres sectors. El meu pare, que sempre 
ha estat un gran espectador tant de cinema 
com de teatre em va donar molt de suport... 
recordo quan estudiava que venien a fer de 
claca... I els ho agraeixo molt perquè hi ha 
companys que no van tenir aquest suport 
de les seves famílies, i crec que és important 
perquè a la vida has de fer el que sents.

Creu que falta una aposta clara i decidi-
da per la Cultura? O espectadors amb més 
consciència?
Hi ha gent que és més oberta, i els especta-
dors cada cop ho són més. Amb la crisi que ha 
provocat el coronavirus vam veure com mol-
ta gent es va moure per demanar suport a la 
Cultura, ja que els espectacles van caure de 
les cartelleres d’un dia per l’altre... Jo crec que 
en l’àmbit institucional no es valora prou ni la 
Cultura ni l’Educació quan són dos pilars del 
país que volem construir. Si ens volem emmi-
rallar en aquelles democràcies avançades que 
sempre diem, veurem que la Cultura sempre té 
un lloc preferent. I, aquí, sempre castiguem el 
mateix sector.

Creu que hi ha camí per fer canvis en aquest 
sentit?
Si som un país, cuidem tothom. No pots cons-
truir un país sense construir Cultura. Estem a 
punt i disposats per rescatar bancs, però deixem 
que la Cultura s’enfonsi... les empreses cultu-
rals, si no troben suport, moren.

Quins creu que han estat els moments que 
més l’han marcada en la seva carrera?
Así que pasen cinco años em va marcar. Va ser 
un debut de somni. Joan Ollé era un director 
que admirava i poder començar la teva car-
rera professional sota la direcció d’algú com 
ell era entrar per la porta gran. Després de 
l’estrena al Grec vam fer gira per Espanya... 
Va ser un regal!

Quins personatges l’han obligada a canviar 
més el punt de vista?
Aquesta feina t’obliga constantment a canviar 
el punt de vista. A vegades, has de defensar per-
sonalitats molt complexes o censurables des de 
la teva pròpia ètica... Quan vaig fer El President 
de Thomas Bernhard al TNC el meu personatge 
era l’amant d’un home que parlava sense parar 
i jo només deia quatre paraules i reia constant-
ment. Aquest personatge em va crear molta 
resistència, em feia passar vergonya... perquè 
em provocava un xoc. Sense voler queia en el 
judici constant al personatge. Finalment, Fer-
ran Carvajal em va ajudar molt a deixar anar les 
motxilles... No ens adonem però estem cons-
tantment jutjant tothom. I aquesta feina t’ense-
nya a ser més empàtic i més tolerant.

Com l’ajuda en la feina el fet de viure a Tor-
relavit?
En aquest moment, ni m’ajuda ni em perju-
dica. Quan vaig acabar a l’Institut del Teatre 
sí que vaig estar vivint a Barcelona perquè es-
tar allà, sobretot quan comences, et permet 
estar més connectat amb el sector. Ara, en 
aquest moment, la veritat és que des del punt 
de vista professional no ho noto, però des del 
punt de vista personal sí que té avantatges 
viure a Torrelavit: aquí trobo més pau i benes-
tar i això compensa els desplaçaments. Tant 
de bo hi hagués producció teatral al Penedès 
per poder garantir noves oportunitats... això a 
Alemanya, per exemple, és habitual. Però aquí 
estem molt lluny d’aconseguir-ho tot i que te-
nim grans professionals.

Té 46 anys. L’hem vista al teatre i 
en conegudes sèries de TV3 com 
El cor de la ciutat o Plats bruts. 
L’any 2004 va rebre el Premi 
Octubre de teatre per Només 
sexe. Ara, amb Sandra, s’ha 
convertit en la primera autora 
guardonada amb el Premi SGAE 
de Teatre Jardiel Poncela 2019 
per una obra en català.
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L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raven-
tós, l’historiador local Pere Rovira, i la 

directora de l’escola J.J. Ràfols de Torrela-
vit, Lola Fernández, van participar el diu-
menge 12 de gener en l’acte d’homenatge 
que el Moviment de Renovació Pedagògica 
de l’Alt Empordà va fer a Dolors Purcallas, 
la mestra de Torrelavit que, després de la 
guerra civil, va ser apartada de la seva pro-
fessió per haver-se negat a casar-se amb 
un cacic del poble. 

En l’acte celebrat al Museu del Joguet, coin-
cidint amb el 110 aniversari del naixement 
de Purcallas a la capital de l’Alt Empordà, 
Manuel Raventós va reconèixer el paper 
cabdal d’aquesta mestra i el deure 
de reparació que la societat té 
envers ella i totes aquelles 
persones que en defensa de 
la seva dignitat s’han vist 
obligades a trencar amb les 
normes socials: “com a soci-
etat tenim un deute pendent 
amb totes les Dolors Purcallas 
que hem deixat en l’oblit”. Raven-
tós va assegurar que el govern local es 
fa seva aquesta lluita contra les desigual-
tats, recordant que el passat mes de de-
sembre Torrelavit es va declarar municipi 
feminista, i va lloar la tasca de tots aquells 
que treballen en la innovació pedagògica, i 
la igualtat social.

En l’acte també hi van participar l’alcaldes-
sa de Figueres, Agnès Lladó, l’historiador del 
Masnou Joan Muray i el pedagog David Pujol, 
juntament amb alguns familiars de la mes-
tra. Després, tots els assistents van visitar la 
placa que s’ha instal·lat en la seva memòria 
a la façana de l’escola pública Josep Pallach, 
on es pot llegir el lema: “En reparació de la 

memòria històrica i reconeixement a la tasca 
docent i dignitat personal de Dolors Purca-
llas i Sierra”. Aquesta placa se suma al monò-
lit que hi ha a l’escola J.J. Ràfols de Torrelavit 

en memòria d’aquesta mestra que 
en el seu pas pel Penedès va ser 

un referent d’innovació meto-
dològica en l’ensenyament 
a les escoles catalanes dels 
anys 30.

Aquest homenatge se suma 
al llibret amb les seves memò-

ries que es va repartir al final de 
l’acte d’homenatge, i al vídeo que, amb 

la veu en off de la que va ser alumna seva 
Mercè Miquel i interpretat per Imma Rigual i 
la col·laboració d’Àlex García Duran, presen-
ta una imatge volàtil de Dolors Purcallas pels 
carrers i l’escola del Torrelavit actual.

Innovant amb Montessori
Purcallas va exercir com a mestra a Torrelavit 
entre 1934 i 1939, temps en què va demostrar 
la seva vàlua amb la introducció de l’innova-
dor sistema Montessori. Durant la seva es-
tada al poble, Purcallas va ser molt estimada 
pels alumnes; va aconseguir material didàctic 
per a l’escola —en ocasions havia comprat de 
la seva butxaca utillatge per a alguns alum-
nes els pares dels quals no tenien capacitat 
econòmica per fer-ho— i un piano donat pel 
mecenes Joan Ràfols. Acabada la guerra va 
haver d’abandonar el poble i va viure apartada 
de les escoles tota la seva vida. Va morir, amb 
84 anys, l’any 1994, al Masnou. Va ser preci-
sament buidant l’habitatge on havia viscut 
els últims anys quan es va trobar una llibreta 
on la mestra va escriure les seves memòries i 
que va servir per reconstruir el seu recorregut i 
aprofundir en la recerca del seu llegat.

Homenatgen a Figueres la 
mestra de Torrelavit Dolors 
Purcallas, represaliada pel 
franquisme 
Va ser depurada del magisteri després  
de la guerra civil per haver-se oposat a un 
matrimoni forçós amb un cacic del poble 

El seu pas pel 
Penedès va ser un 

referent d’innovació 
metodològica en 

l’ensenyament
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Alba Castellví despulla l’amor

Restauren l’escultura Laberinto I  
de la plaça de la Pau

Després de l’èxit del llibre Educar sense 
cridar, la torrelavitenca Alba Caste-

llví ha publicat Tots els colors de l’amor, un 
conte, il·lustrat per Cuchu i editat per Bindi 
Books, que presenta una dolça història que 
apropa grans i petits a l’art d’estimar. 

La Clara té una família molt gran, i això està 
molt bé. Però la Clara també té un germà 
petit i això ja no ho està tant, de bé, perquè 
en Roc és un aixafaguitarres.
Un matí, la Clara baixa al parc de sota casa i 
coneix una pintora estrafolària. La nena se 
sent molt atreta pels misteriosos quadres 
que pinta l’artista i cada dia baixa al parc a 
visitar-la. Gràcies a aquesta nova amistat, la 
Clara aprendrà a connectar amb els seus sen-
timents, imaginarà de quin color són els seus 
amors i descobrirà que, si estimem moltes 
persones, el nostre amor es fa més gran i més 
acolorit.

Alba Castellví va presentar el conte el pas-
sat 6 de març a la Biblioteca Municipal de 
Sant Sadurní d’Anoia i properament ho farà 
a Torrelavit. Precisament, el mes de gener 
passat, Castellví va ser a l’escola J.J. Ràfols 
convidada per l’AMPA de la llar d’infants El 
Patinet per reflexionar sobre la necessitat 
d’educar els nostres infants en la llibertat 
d’escollir el que desitgen i amb la respon-

sabilitat d’assumir les conseqüències de 
les seves decisions.

L’escultura Laberinto I, de l’escultor Manuel 
Fontiveros, ha quedat definitivament res-

taurada i reinstal·lada a la plaça de la Pau, 
després d’uns mesos en procés de restauració. 
L’escultura es va instal·lar a la plaça de la Pau 
l’any 2009 després de guanyar la segona edi-
ció de l’Escultòric de Torrelavit. Amb el suport 
del 56% dels vots de la població, Fontiveros va 
guanyar el premi valorat en 9.000 euros a canvi 
de cedir la peça al fons escultòric de la població.
Es tracta d’una escultura abstracta realitza-

da amb acer corten, peltina de base i pedra 
imitació de marbre feta amb fibra de vidre. 
L’escultura està feta a partir de dues colum-
nes d’acer corten col·locades verticalment. 
Segons Fontiveros, el bloc de pedra represen-
ta el contorn del municipi de Torrelavit, tapat 
parcialment pels racons d’un laberint metàl·lic. 
L’objectiu de la peça és oferir una reflexió sobre 
la identitat dels pobles de l’Alt Penedès, a partir 
de la seva realitat i els canvis econòmics i con-
junturals que afecten l’estructura urbana.
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Cristóbal Florido Serrano (Peñarrubia –Málaga- 1921)                            

“M’agradaria que la història no es perdés. 
A Espanya el PP ho ha amagat tot!”

Torrelavit, 4 de setembre de 2019 .- El senyor 
Cristóbal és de les persones encara vives, per 
sort, que va estar al camp d’aviació de la guer-
ra civil de Sabanell. És ja molt gran. Gairebé 100 
anys. La seva activitat durant la guerra civil es va 
repartir entre l’Estat Major, a les Toeses de Sant 
Pere de Riudebitlles i, després, a Sant Sadurní, al 
camp d’aviació de Sabanell, on feia de mecànic 
de l’avió que hi havia al refugi petit que encara 
es conserva. També va fer de suport als vols noc-
turns de protecció de Barcelona dels bombarde-
jos feixistes italians.

Com és que va estar al camp d’aviació de Sabanell?
El meu pare no volia que ingressés a l’aviació (això volia dir anar a la 
guerra). Jo no li callava mai; i al final, vam anar a Múrcia, (a veure) 
el Governador de Múrcia, que era un xicot de Màlaga que era amic 
del meu pare. Ens va rebre la mar de bé, ens va explicar el què, 
ens va fer els papers, i aquests papers van ser entregats a la Cai-
xa de Reclutes per poder anar a Aviació. Vaig ingressar a l’aviació 
a Múrcia i ens van destinar a Catalunya. En arribar a Sabadell em 
van destinar a una esquadrilla d’avions de caça. Eren quatre esqua-
drilles.  Jo pertanyia a la primera del grup 26, esquadra número 11 
(Esquadra de caça n. 11, Grup 26, 1a Esquadrilla. Avions: Polikarpov 
I-15. “Xato”).

Què va fer quan va arribar?
Vam sortir de Sabadell cap el front de Saragossa, a Campdàsens, tam-
bé a Bujaraloz. Vam començar allà. Perquè, aquí a Catalunya, eren les 
quatre primeres esquadrilles que es formaven. A la resta d’Espanya 
devien d’haver-n’hi d’altres. Com que els altres van anar avançant no-
saltres havíem d’anar reculant. I abans de venir aquí vam seguir molts 
camps, començant per Lleida i acabant per Tarragona. A la Sènia és 
l’únic lloc on no vam estar perquè només hi havia avions de bombar-
deig. Vam venir aquí la primera quinzena d’abril del 38.

El camp estava fet?
Encara hi treballaven. Jo vaig ser dels primers. Vaig venir amb el ca-
mió de gasolina/intendència que teníem a Cal Cerdà. Aquí hi havia 
el personal de terra de la primera esquadrilla; i el de la segona era a 
l’Aguilera. Jo vaig estar molt de temps a l’Estat Major, a Sant Sadurní, 
a Cal Baqués. L’Estat Major estava allà però els jefes veníem al camp, 
i anàvem a Sant Sadurní a dormir i prou. Dels que estaven a l’Aguilera 
de personal de terra, els aviadors estaven a Sant Quintí, i els aviadors 
de la primera esquadrilla estaven a Mas Romaní.

A Can Fàbregues, a Sant Martí Sadevesa, encara conserven una 
habitació on hi ha pintades i es pot llegir Viva Rusia, muera el fas-
cismo.  Hi havia soldats allà?
Pot ser que hi hagués els que es cuidaven de la guàrdia de l’aviació, 
podria ser... A Sabanell, hi havia els soldats que feien la guàrdia del 
camp d’aviació.

Quants soldats hi havia? 
No ho sé perquè nosaltres no interveníem. Jo pertanyia a la primera 
esquadrilla. Aquí es va formar l’Estat Major. Hi havia un capità català, 
el capità Sabaté. Era cap de l’Estat Major de les quatre esquadrilles. A 
mi em van destinar al telèfon, que no m’agradava. A mi m’agradava 
ser al camp d’aviació.
 
A Cal Cerdà també feien intercanvis de menjar entre la població i 
el personal d’aviació. Què canviaven?   
El que es cuidava d’això era un carabiner, feien els canvis amb pollas-
tres, o conills, i els hi donaven altres coses.

Quina categoria tenia vostè, quin grau...? 
Nosaltres érem ajudants de mecànic.

Els mecànics vivien també a Cal Cerdà? 
A Cal Cerdà només veníem a sopar i a dormir. Abans de sortir el sol ja 
érem al camp. Ens venien a portar l’esmorzar i després venien a portar 
el dinar. Tot el dia érem al camp. D’allà no es movia ningú fins que era 
ben fosc. I quan era ben fosc hi havia la guàrdia i nosaltres veníem a 
sopar i a dormir a Cal Cerdà. Teníem un cuiner que era aragonès, i hi 
havia dones que l’ajudaven. A Cal Nadal hi treballaven els armers. Pre-
paraven les cintes de les metralladores, es cuidaven que quan les hèlix 
donessin voltes (les bales de les metralladores) passessin.

Tenim fotos dels avions que hi havia al camp de Sabanell.
Els Polikàrpov I-15, el popular Xato. A l’avió només hi cabia una perso-
na... (mirant la foto de l’avió), que podia fer anar quatre metralladores 
alhora, si volia. Hi havia un comandament amb quatre botons; que 
eren un de cada metralladora, i hi havia un tapeta i si pitjava la tapeta 
disparaven les quatre metralladores alhora; i totes (les bales) sortien 
per (entre) l’hèlix. 

Quants refugis hi havia en aquest camp? 
Hi havia aquell gran i, de cada avió, n’hi havia un de petit, que allò no servia 
més que per la metralla. Si queia una bomba, pobres!... Els petits servien 
per amagar-nos nosaltres, en comptes de marxar corrent fora del camp. 

Què recorda del refugi petit que hem  recuperat a Sabanell?
Era el de l’avió que m’encarregava jo, el del comandant Serov. Era 
rus. Sempre hi va haver un rus al camp. El dia que va marxar aquest 
comandant cap a Rússia li van fer un homenatge, i li van regalar un 
Crhysler, però en va quedar un altre al seu lloc. Petrovic es deia... 
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Recorda els bombardejos?
Aquí van bombardejar molt el camp del Monjos, però aquí no venien... 
No saben per què? Perquè un fill de Cal Nadal era aviador amb els 
feixistes. I l’única vegada que van tirar una bomba, jo hi era. De dia 
estàvem a Sabadell i a la nit anàvem al Prat amb quatre avions per 
protegir Barcelona de nit. Vaig venir aquí a veure els companys del 
camp, i va ser quan van bombardejar; estava a la caseta de coman-
dament, perquè havia de fer un paper per tornar amb el tren cap a 
Sabadell, perquè havia vingut en camió; i vam començar a sentir els 
avions. Els nacionals volaven els telèfons de tots els camps. Va tirar 
una sola bomba, i va caure, allà a la  caseta de comandament (que 
tenia el telèfon). Nosaltres vam sortir disparats i ens vam amagar al 
refugi... el mateix vent de la bomba ens hi va empènyer. Al tinent li va 
prendre la gorra i tot. La caseta de comandament estava al costat del 
camp, prop de la boca sud del refugi gran.

Recorda algun accident dels avions al camp? 
Aquí hi va haver només un accident. El pilot va voler provar el que 
aguantaria el motor pujant amunt en línia recta, i quan el motor ja 
no va poder més, l’avió va capotar i va morir. Vam veure moltes coses. 
Un capità (d’aviació) que era espanyol (de la República) es va tirar en 
paracaigudes (i el van fer presoner). I un d’ells, que després  va ser Mi-
nistre de la Guerra amb el Franco, va estar presoner aquí al Castell de 
Penyafort, als Monjos. Els vam intercanviar. I aquell capità que teníem 
nosaltres va tornar a venir a l’esquadrilla. I aquell tiparraco va anar cap 
els nacionals. Pertanyia als Messerschmitt.

Vostè era aquí quan van deixar el camp? 
No. Ja no era aquí. Van fer uns batallons de soldats d’aviació, i ens van 
concentrar a Pedralbes, i de Pedralbes vam anar tots al front. Alguns 
al Segre vam caure presoners dels italians. Tenia 16, anys, eh! Pensa-
ven que en tenia 17. Quan hi vaig ingressar vaig posar 18. Em vaig estar 
cinc mesos al camp de concentració, a Deusto (Bilbao). Vaig sortir en 
llibertat per menor d’edat. Si no, no hauria sortit, no.

Com era la vida al camp de concentració?
Al camp de concentració per Setmana Santa volien que anéssim a 
confessar. Hi havia dues rengles, els que hi anaven i els que en torna-
ven. Jo em vaig passar de la dels que hi anaven a la dels que ja s’havien 
confessat. Sort que no em van veure que me l’hauria ben carregat! 
Allà, el que anava a confessar i confessava el que ells volien saber... ja 
no el veies més.

Com és que va venir a parar a Torrelavit?
Quan vaig sortir del camp de concentració vaig haver d’anar forçosa-
ment al meu poble. Allà no s’hi podia estar. Els mateixos de la Falan-
ge del poble eren una banda de... Van dir, ‘Aquí te morirás de hambre, 
porqué nadie te va a dar trabajo’. Així que vaig venir cap aquí el mateix 
39. Em van fer un salconduït del Cap de la Regió, ‘Válido por un mes’. 
Vaig dir que venia a veure la novia. Al cap del mes, no vaig marxar (de 
Torrelavit) i em van trobar a faltar. A l’Ajuntament de Torrelavit, hi 
havia el Pérez de la Rosa de secretari, i em diu que haig de marxar, i 
li dic que no. Així que em diu,  —era castellà— ‘Llamaré a la Guardia 
Civil i et portaran emmanillat’. I jo que li contesto, ‘Y cuando me suel- 
ten volveré y usted se acordará de mi hasta el día que nació, senyor  
Secretari’. ‘No me amenace’. ‘Sí, le amenazo; porqué yo todo lo que 
tenía que perder ya lo he perdido’. I llavors van anar a veure el pare 
de la meva novia, dient-li que si no em feia marxar l’agafarien a ell.  

I què va passar?
El pare d’una amiga em va portar a la Fortesa i vaig entrar a treballar 
a Santacreu de mosso.  Hi vaig estar dos anys. En acabat vaig ve-
nir cap aquí; i encara hi havia aquell Secretari. Vaig anar, llavors, per 
mosso a cal Maginet, que era l’alcalde d’aquí. Jo entro en  quintas, 
i esperava la fe de vida dels meus germans que estaven a Màlaga, 
que eren menors d’edat, per lliurar-me de fer el servei militar, i els 
papers no arribaven —el Secretari no els havia demanat— i la Caixa 
de Reclutes em reclama per incorporar-me a l’exèrcit. Vam haver de 
córrer. El nou Secretari va haver de tramitar ràpidament tots els pa-
pers i se’n va sortir: no vaig anar a la mili de Franco. M’agradaria que 
la història no es perdés. A Espanya el PP ho ha amagat tot!

Josep Vallès - Grup de Recerca “El Mil·lenari” del Pla del Penedès
Pere Rovira - “El Podall” / Víctor Climent - “Els Amics del Patrimoni” 
de Torrelavit 

Nota: 
ANATOLI KONSTANTINOVICH SEROV
Va néixer el 20-3-1910. Voluntari soviètic, va arribar a Espanya el 14-6-1937. El seu àlies 
era Carlos Castejón.
Pertanyia a la 1a Esquadrilla de Polikarpov I-15, Xato. Impulsà i forma part de l’es-
quadrilla nocturna de protecció de Barcelona. Després s’incorporà a l’Estat Major del 
Grup 26. 
El 21-1-1938 tornà a l’URSS, on fou condecorat amb l’Estrella d’Or d’Heroi de l’URSS. 
Morí EL 11-5-1939.
Font: Internet, ADAR i http://www.errepublika.org/aviadores_republicanos.htm
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Les sínies al nostre poble
Una sínia o sénia és bàsicament un aparell per ele-

var aigua, que ve de molt antic. Ja les cita el filòsof 
i poeta Titus Lucreci l’any 55 a.C. i sembla que ja eren 
utilitzades al Pròxim Orient, uns 200 anys a.C.  El nom 
de sínia deriva del àrab saniya. A Catalunya, apareix do-
cumentat per primera vegada al 1054.
Tot i que n’hi ha de diversos tipus, normalment con-
sisteix en una roda vertical accionada per la força d’un 
animal, un corrent d’aigua, la força del vent, o ma-
nualment. La més coneguda tenia planta circular, en 
una tanca destinada a l’horta, i usada pels regadius 
tradicionals. Malgrat que n’han desaparegut moltes, 
al nostre Penedès en podem veure encara algunes 
d’encertadament preservades.
A Torrelavit sols en queda la de la vinya de Cal Perico. 
Han desaparegut les de Cal Saní (Can Rossell), Cal Tre-
só (La Pineda/Lavit), la de l’Altra Casa (Lavit); i potser 
alguna més que ja no sé.
Un tipus molt emprat al Penedès és la que consta d’una 
roda vertical, accionada per un animal que dona voltes 
fermat a l’extrem d’un pal horitzontal (perxa) que va 
enganxat a un eix que fa d’engranatge amb una altra 
roda (horitzontal), i que mou una cadena sense fi, que 
porta els satrots, o calaixos, o catúfols (recipients), 
que s’omplen d’aigua (en estar la cadena submergida a 
l’aigua d’un pou); i en elevar-se la dipositen en un reci-
pient o bé en un conducte o canal de regadiu.

•La sínia del Clot del Saní, a Can Rossell de la Serra, als anys 50 del segle XX. A la primera foto podem veure l’animal amb els guarniments, i un estol de campanetes (altres 
animals portaven picarols). L’avi de Cal Saní —ja gran—, amb camisa, faixa, pantalons apedaçats, i espardenyes. I  la sínia amb llur plataforma i el braç per enganxar a l’animal.
A la segona foto, l’animal giravoltant per treure aigua del pou; un dels fills al costat de la bassa o safareig; i darrere l´horta, amb plantes i canyes per emparrar  mongeteres o 
tomaqueres. I en la tercera foto, una altra vista de la sínia, la bassa i l’hort.
Actualment, només en queda el pou.
(Fotos cedides per Josep M. Figueras (+) i la seva muller Anna M. Gelonch, de Cal Saní de Can Rossell)
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•Sínia (ja desapareguda) de tipus manual, adossada en un racó de la 
façana de la masia de l’Altra Casa, a Lavit. S’hi pot veure una galleda on 
hi havia el dipòsit receptor. I les típiques persianes enrotllables de fus-
ta; un antic i decoratiu rellotge de sol, i una canal de llautó, recollidora 
d’aigües pluvials a la teulada. (Cedida per Maria Sogas de l’Altra Casa)

•Sínia anomenada de rosari, a la vinya de Cal Perico, a l’obaga de la Serra, en un terraplè en un nivell 
superior a la barraca de vinya. Des d’aquesta plataforma elevada, l’aigua baixava a una bassa o safa-
reig, o directament a un rec per poder regar els horts. De tracció animal, i d’un sistema diferent, on 
l’aigua no pujava a través de recipients, sinó per unes baules de cautxú en forma de gla, unides a una 
cadena que va introduïda en un tub de llautó.
Foto de Pere Rovira (Correllengua 2012)

•Engranatge de la sínia de rosari de Cal Perico, on es veu la cadena que anava intro-
duïda al tub de llautó amb les baules de cautxú. Foto de Pere Rovira (Correllengua 
2012)

Perquè l’animal no es maregés fent voltes a la sínia durant molta estona, se li po-
saven unes ulleres (o també anomenades clucales o aclucalls), semblants a uns sos-
tenidors, que consistien en dues rotllanes d’espart o de palma, unides amb un cordó 
del mateix material o de cuir, i que es posaven també quan l’animal rodava a l’era de 
batre, als molins de sang, i en feines similars.

•Ulleres d’espart amb corretges de cuir per a animal, originàries de Ca l’Isidro 
(família Roca-Martí) de Can Rossell de la Serra, avui conservades a Cal Damià de 
Terrassola.
Foto de Pere Rovira
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Torrelavit encén la Flama per  
les víctimes de la Covid-19
Torrelavit va renovar la Flama del Canigó amb motiu de la 

revetlla de Sant Joan i ho va fer en una “situació adver-
sa i plena d’incerteses” tal com va explicar l’alcalde, Manuel 
Raventós, en la lectura del manifest d’Òmnium dedicat a les 
víctimes de la Covid-19. En la lectura del manifest es va fer una 
menció especial a la xarxa col·lectiva que ha fet possible un 
any més que la flama que es genera al Cim del Canigó arribés a 
tots els indrets del país. 

El treball col·lectiu per un objectiu comú és una prova que la gent 
és la principal fortalesa del país. El manifest reconeix el paper 
principal que les xarxes col·lectives han tingut durant els dies 
més durs del confinament i la pandèmia. La “solidaritat i el suport 
mutu han estat la base per seguir endavant”, va dir Raventós.

La pandèmia ha portat canvis per a tothom arreu del planeta. 
La revetlla de Sant Joan a Torrelavit es va quedar sense sopar 
popular, ja que el govern va decidir suspendre la convocatòria 
anual per evitar riscos innecessaris. De tota manera, l’alcalde 
va convidar els torrelavitencs a col·locar la flama als balcons i a 
mantenir-la viva tot l’any.

A on sí van mantenir la convocatòria més popular va ser al barri de 
Can Rossell de la Serra, on van celebrar el tradicional sopar de car- 
rer, mantenint les distàncies de seguretat entre grups estables de 
convivència. 

La gent és 
la principal 

fortalesa del 
país
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Èxit de participació en les activitats 
virtuals de confinament a Torrelavit
Des de tallers de jardineria fins a vermuts populars o classes  
de cuina reuneixen els veïns a les xarxes

La situació de confinament a Torrela-
vit va despertar la imaginació d’alguns 

veïns que van optar per organitzar acti-
vitats virtuals des del perfil d’Instagram  
@torrelavitconfinat, creat expressament, 
amb motiu de l’emergència sanitària per 
la Covid-19. Des d’aquest perfil, que es fo-
namenta en l’intercanvi d’habilitats i co-
neixements entre els veïns, han organitzat 
tastos de vins de cellers de la zona i mari-
datges amb productes locals, conferències 
sobre el cultiu dels horts, classes de maqui-
llatge o de dansa, i han promogut les xar-
xes socials com a espai de trobada. 

Els impulsors d’aquestes activitats virtuals 
van aconseguir mantenir, així, el caliu del po-
ble malgrat el distanciament obligat. La inicia-
tiva va sorgir d’un grup de joves que van impul-
sar iniciatives com el guarniment de finestres 
i balcons per Sant Jordi, amb una gran partici-
pació, classes de cuina, espectacles de titelles, 
classes de massatges, de teixir samarretes o 
de hip-hop en família, entre altres.
Amb aquesta nova fórmula, aquest grup de 
joves va aconseguir animar i amenitzar mol-
tes tardes i caps de setmana, i encomanar 
una nova manera de mantenir el contacte al 
poble durant el confinament. 

Celebració del Centenari amb 
pastissos
En la mateixa línia, des de l’Ajuntament 
es va promoure un vídeo de celebració 
del Centenari de la unió de Terrassola i 
Lavit, on els veïns i veïnes van mostrar 
els pastissos que havien fet a casa per 
celebrar aquesta assenyalada data, ja 
que els actes festius es van haver de 
suspendre a causa del confinament. Un 
total de 46 famílies es van sumar a la fe-
licitació col·lectiva.

Felicitació de Roger Torrent 
El president del Parlament de Catalunya, 
Roger Torrent, es va afegir a les comme-
moracions telemàtiques i va enregistrar 
també un vídeo per felicitar els veïns de 
Torrelavit amb motiu del centenari de 
la població. En el vídeo Torrent espero-
na els veïns a fer pinya per combatre el 
coronavirus a partir de les experiències 
dels avis i àvies que van lluitar per fer 
possible la unió de Terrassola i Lavit en 
una mostra de cooperació i solidaritat.
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Torrelavit treu Sant Jordi al carrer
A iniciativa del grup Torrelavit Confinat, els veïns i veïnes van guarnir les 
façanes per celebrar la festa de la rosa i el llibre malgrat el confinament

Tots els barris es van sumar a la iniciativa i veïns i veïnes de tot el 
poble van treure senyeres, dracs, roses i llibres als balcons i fines-

tres. Les façanes del poble van quedar guarnides per a la celebració de 
la Diada de Sant Jordi, malgrat que l’estat d’alarma va impedir celebrar 
la festa amb normalitat. Les parades van quedar aparcades per l’any 
vinent, les roses van arribar directament del jardí, i els llibres a través 
de diferents iniciatives de compra a les llibreries de confiança.

L’Ajuntament va fer arribar als veïns un vídeo amb una tria d’alguns 
fragments del llibre La petita història de Torrelavit,  il·lustrat per Pila-
rín Bayés, per contribuir a la festa confinada. Malgrat que la volun-
tat de l’Ajuntament era sumar-se a la celebració del Sant Jordi d’estiu 
programat pel Gremi de Llibreters, finalment, la situació general i els 
rebrots en alguns punts de la demarcació de Barcelona va fer decaure 
també aquesta possibilitat. 

Torrelavit se suma a la commemoració del Dia de l’Orgull LGBT

Amb la voluntat de donar visibilitat a la 
diversitat en el sentit afectiu i sexual, i 

per reivindicar els drets i garantir la igualtat i 
el respecte a tota la ciutadania, contribuint a 
l’eradicació d’estereotips, l’alcalde de Torre-
lavit, Manuel Raventós, es va sumar a pin-
tar un pas de vianants amb els colors de la 
bandera LGBT, símbol de l’orgull gai, lèsbic, 
bisexual i transsexual. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa, coincidint amb 
el 28 de juny, data en què es commemoren 
els aldarulls d’Stonewall (NY) que van mar-
car l’inici del moviment d’alliberament ho-
mosexual, és fer efectius els drets d’aquests 
col·lectius conscienciant la població de la 
igualtat real i la riquesa de la diversitat.

Reivindicar els drets 
i garantir la igualtat 
i el respecte a tota la 

ciutadania
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És l’hora de continuar
Torrelavit organitza una setmana d’activitats amb  
motiu del Dia de la Dona

La setmana es va encetar el dilluns 2 de 
març amb una activitat curiosa i espi-

ritual, un cercle femení dirigit per Ani Sa-
mvel. Les participants van tenir l’oportunitat 
d’explorar la seva feminitat a través de la fu-
sió del ioga, la dansa oriental i diverses tècni-
ques d’autoconeixement. El ritual va finalitzar 
amb un refrigeri saludable amb productes na-
turals, vegans i sense gluten.
L’endemà, dimarts 3 de març, la logopeda 
de l’Hospital de Vilafranca Maria Ferrer va di-
rigir el taller teòric pràctic per aprendre a cui-
dar la veu a càrrec del logopeda de l’Hospital 
de Vilafranca Maria Ferrer. El dimecres va ser 
un dia de molta activitat. Al matí, un taller so-
bre la igualtat i la prevenció de les conductes 
sexistes a càrrec de la tècnica del Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès Mercè Camps adreça-
da als alumnes de 5è i 6è de l’escola J. J. Ràfols, 
que va posar sobre la taula el sexisme a la pu-
blicitat, o a les lletres de les cançons 
més conegudes pels joves. Això 
va impulsar el debat sobre la 
diversitat sexual, i el mas-
clisme que encara hi ha a la 
nostra societat. A la tarda, 
l’activitat va ser més lúdica, 
ja que amb en Brian Isus, de 
l’empresa de cervesa Bripau de 
Sant Pere de Riudebitlles, va diri-
gir un tast de cinc cerveses diferents 
mentre va explicar el procés d’elaboració 
d’aquesta beguda artesana.
El dijous, Dionís Lluch, guia de bosc terapèu-
tic Sèlvans, va ser a Torrelavit per presentar  
els banys de bosc, una nova teràpia que se-
gons estudis recents aporta beneficis tant fí-
sics com psíquics per a la salut, augmenta les 

emocions positives i disminueix les negatives. 
Després d’aprofundir en la teoria de la terà-
pia, el taller va acabar amb un bany de ribera 
tot seguint el camí del riu fins al Molí Blanc on 
assegudes a prop del foc vam fer la valoració i 

la cloenda de l’activitat tot prenent una 
copeta de cava.

La tarda de divendres, les ac-
tivitats van començar amb 
una visita guiada amb expli-
cacions a càrrec de membres 
del grup de recerques El Po-

dall a l’edifici de Ca la Cons-
tància que va generar molt ex-

pectació. Seguidament, es va fer 
un tast de vins per a dones a càrrec de 

La Gotimada.
Però l’acte més esperat i concorregut, com ja 
és tradició, va ser el sopar que va tenir lloc el 
el divendres 6 de març al Casal de Cultura, 
en el qual van participar 126 dones. 
Es va servir un sopar a base de pa amb tomà-
quet, embotits, truites, pizzes, refrescos, 

aigua, cava, coca i cafè. Aquest any i com a 
novetat també hi havia vi blanc, rosat i negre 
gràcies a la col·laboració de Jean Leon. Abans 
de sopar, Mireia Torres i Roser Catasús en re-
presentació del celler van explicar una mica 
la història de Jean León i les característiques 
dels vins que es van tastar. Un cop acabat el 
sopar, les regidores Aida Alcaide, Alba Cam-
pos, Anna Mª Perona i Teresa Mateu van llegir 
el manifest del Dia de la Dona i es va jugar al 
bingo que aquest any i també com a novetat 
van dur a terme les noies del Kasal de Joves 
amb importants obsequis per a les guanyado-
res. Al final, el vestíbul del Casal de Cultura 
es va convertir una vegada més en una disco-
teca improvisada on es va servir pinya colada 
gentilesa de l’empresa Hotelsa. Aquest any 
l’encarregada de posar la música va ser la jove 
DJ torrelavitenca Judit Mallofré. Totes les as-
sistents es van endur, com a obsequi, un mo-
neder de feltre guarnit amb una fulla també 
de feltre creat pels avis i àvies del Centre de 
Serveis per a la Gent Gran de Torrelavit.

Dones 365 dies

Aquest any la participació del 
Centre de Serveis en la Setmana 

de la Dona de Torrelavit, ha estat la 
creació de 200 moneders de feltre de 
diferents colors amb un acabat amb 
fulles brodades. El projecte ha estat 
un èxit de participació. A més, al Cen-
tre de Serveis hem continuat fent vo-
lar la imaginació i creant panells amb 
motiu del Dia de la Dona. 

Un taller sobre la 
igualtat i la prevenció 

de les conductes sexistes 
posa sobre la taula el 
debat de la publicitat

Després d’un taller de 
bany de bosc, es va fer un 

bany de ribera seguint  
el Camí del riu fins  

al Molí Blanc
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Més de 40 persones, entre infants i 
adults, van participar al febrer a les 

dues sessions de musicoteràpia familiar or-
ganitzades des de l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès (EMAP). Els participants, conduïts 
per la professora de l’EMAP, Roser Ríos, van 
cantar i van experimentar amb diferents 
materials i instruments per expressar-se a 
través de diferents tipus de música.

La musicoteràpia és una disciplina que 
cada vegada està més de moda, tant en-
tre els infants com entre els adults. La 
música és considerada com el llenguatge 
universal  a través del qual podem expres-
sar sentiments, emocions i estats anímics 

diversos i, en sessions dirigides per un 
professional, serveix com a teràpia per re-
soldre diverses problemàtiques. A més en 
aquestes sessions de caire familiar és una 
eina per compartir una estona amb els fills 
gaudint d’una activitat interessant tant 
per als infants com per als adults.

Musicoteràpia familiar a Torrelavit

Els mesos de febrer i març la Bibliote-
ca Municipal de Torrelavit ha presentat 

l’exposició sobre el món dels enigmes en la li-
teratura a proposta del Bibliobús El Castellot.

L’exposició constava de nou banderoles amb 
fotografies i explicacions i una caixa de llibres 
sobre els enigmes cedits pel Bibliobús El Cas-
tellot perquè els usuaris els poguessin fullejar i 
fins i tot endur-se’ls a casa en règim de préstec.

La iniciativa, que ha estat molt positiva, ha 
obert la porta a futures col·laboracions amb 
el bibliobús per muntar altres exposicions te-
màtiques amb l’objectiu de dinamitzar la lec-
tura i la Biblioteca Municipal com a referent 
cultural per a tot tipus de públic. 

Enigmes a la 
Biblioteca Municipal

Més de 130 persones es van sumar el 
passat 4 de febrer a la caminada po-

pular i l’esmorzar solidari organitzats des 
dels Consultoris d’Atenció Primària de Sant 
Pere de Riudebitlles i Torrelavit coincidint 
amb la commemoració del Dia Mundial 
contra el Càncer. 

L’objectiu de la iniciativa era re-
captar fons per a la investigació 
sobre el càncer. Els participants 
de Sant Pere van sortir de les 
Escoles Velles a les 10 del matí 
i, a la mateixa hora, ho feien els 
de Torrelavit des de la plaça del 
Casal de Cultura. Els dos grups van 
caminar en direcció al camí de les Hor-
tes i es van trobar a la finca de Can Comas, 
on van esmorzar junts. L’Ajuntament de Sant 

Pere de Riudebitlles es va fer càrrec del 
entrepans i l’Ajuntament de Torre-

lavit de la coca.

Amb aquesta activitat es 
va recaptar un total de 336 
euros que es destinaran a 

tasques d’investigació per 
aturar la malaltia. Després 

de l’èxit d’aquesta iniciativa, 
els dos municipis no descarten 

organitzar noves activitats lúdiques  per 
recollir fons per altres causes solidàries. 

Torrelavit i Sant 
Pere de Riudebitlles 
caminen junts contra 
el càncer

Els participants 
de Sant Pere i de 
Torrelavit es van 

trobar a Can Comas
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Torrelavit ha estat des del segle XVIII un 
important punt manufacturer de dife-

rents tipus de paper a la conca del Riude-
bitlles, gràcies als dotze molins paperers 
del municipi. 
Malgrat aquest potencial, resulta curiós 
descobrir que la majoria d’aquests molins 
no produïen amb marca pròpia, és a dir, 
no identificaven el paper que elaboraven 
per diferenciar-se de la competència ni per 
donar valor al seus productes davant dels 
consumidors.
I això per què ho feien? Es dóna el cas que la 
majoria d’aquests molins paperers  produï-
en sota els requeriments i imatge de grans i 
prestigioses papereres de l’època ubicades a 
prop de Torrelavit, com ara  les de les famílies 
Romaní, Guarro i Ferrer Farreras. 
És a dir, elaboraven el paper —com diríem 
avui en dia— sota una marca de fàbrica o 
marca blanca.  
Durant aquest període, Torrelavit va esdeve-
nir un territori de referència i qualitat en la 
producció, però sota una gran discreció i ano-
nimat quant a marca. I és que tot i que, en ge-

neral, el paper elaborat a la conca del Bitlles 
era d’alta qualitat i estava molt ben valorat 
entre les grans marques, el major prestigi se 
l’enduia el poble de Capellades. Era tanta la 
seva reputació que no pocs productors de 
paper se les van empescar per fer aparèixer el 
nom de Capellades a les seves etiquetes, per 
així transmetre als compradors una major 
confiança, prestigi i sensació d’estar adqui-
rint un producte de molt bona qualitat. 

Si us hi fixeu bé, la imatge que acompanya 
aquest article és una etiqueta de paper de 
la fàbrica de Manuel Alemany a Lavit, i hi 
podreu llegir “la comarca de Capellades”. 
Tots sabem que aquesta comarca no ha 
existit mai ja que Capellades sempre ha 
estat un poble com el nostre. Malgrat tot, 
com a “estratègia de màrqueting” s’hi va 
fer aparèixer la paraula “Capellades” ja que 
aquesta denominació era un clar sinònim 
de qualitat i prestigi. 
Aquesta tècnica comercial encara és vigent 
avui en dia: o no és veritat que els rellot-
ges de Suïssa, els automòbils alemanys o 

les anxoves de l’Escala sembla que han de 
ser d’una qualitat superior a la resta? Si 
Torrelavit hagués fet valdre la seva marca 
potser avui en dia estaríem parlat del paper 
de Torrelvit. Qui sap!
Si vols conèixer més curiositats sobre Tor-
relavit, la seva història i el vincle amb el riu, 
vine a  visitar el Centre d’Interpretació de 
l’Aigua de Torrelavit. 

Torrelavit, un poble sense marca?

Visites dobles per promocionar  
la història del poble des del CdIAT
El Centre d’Interpretació de l’Aigua de 

Torrelavit (CdIAT) va reobrir les portes 
el mes de juny, després de dos mesos i mig 
de confinament, amb una proposta fami-
liar de visites dobles els diumenges de juny 
i juliol. A les 12 h, visita guiada per un petit 
tram del Camí del riu fins arribar als safa-
reigs de Terrassola, per descobrir la història 
i els petits racons del poble; i després, visi-
ta al museu per entendre el valor de l’aigua 
en la història de Torrelavit.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és posar en 
valor els recursos paisatgístics, històrics i 
culturals del poble. Des del centre, que des 
de la tardor, ven paquets de visites conjun-
tes amb el Vinseum. Museu de les Cultu-
res del vi, s’ha donat prioritat a les visites 
concertades i en grups reduïts. La voluntat 
és mantenir l’activitat per fer possibles, 
en la mesura que es pugui, els objectius 
d’incrementar el nombre de visitants, su-

perant el miler, tal com es va marcar a prin-
cipi d’any.
En les visites per diferents indrets del po-
ble, l’equip del CdIAT ha incorporat una part 
important de la història del poble, amb re-
ferències a la necessària relació del poble 
amb el riu, a través dels molins paperers; 
els rentadors, que s’integren en la ruta que 
des del centre es fa des del Camí del riu; 

l’església romànica de Sant Marçal; i el car- 
rer Major. La ruta acaba davant l’església 
de Lavit, on els visitants tornen a entrar al 
CdIAT per fer la visita a l’exposició.

El passat 15 d’agost, coincidint amb la festa 
major del poble, el CdIAT va obrir les por-
tes de forma gratuïta per als veïns i veïnes 
del poble i els seus acompanyants. 

Des de la tardor 
el centre ven 

visites conjuntes 
amb VINSEUM
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Festa Major 
d’hivern i 
Carnaval 2020  

Els membres de la nova Comissió de Festes volem 
agrair-vos la participació i l’assistència als actes de 

la Festa Major d’Hivern. Tots van rebre una bona res-
posta per part dels assistents. El correfoc, el sopar, el 
ball de nit, les danses i el vermutet van omplir els di-
ferents espais del poble de gresca i xerinola, però van 
triomfar especialment aquelles activitats que estaven 
adreçades als menuts de la casa: l’espectacle 7 ratol-
ins i els inflables. 

        Totes 
les activitats 

van ser un èxit de 
participació, però van 
triomfar especialment 

les dirigides als més 
menuts
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El Carnaval també va ser un èxit. La canalla 
s’ho va passar d’allò més bé tant a la cerca-

vila com al pavelló amb l’espectacle del grup 
d’animació La Cremallera. Hi va haver disfres-
ses molt originals, entre les quals es van pre-
miar Els Petits Submarinistes, Els Robots Fu-
turistes i Les Cambreres del McDonald’s. A la 
nit es va celebrar la 28ena edició del Concurs 
de disfresses d’adults, seguida per l’aplaudit i 
ballat concert de Dalton Bang. Volem donar 
les gràcies per la participació de totes aquelles 
persones que, un any més, ens van entretenir 
amb les seves actuacions i les seves disfresses. 

Els guanyadors van ser: en la categoria Juvenil 
Individual El león de Brawl Stars; en la catego-
ria Adult Individual, Fito sin los Fitipaldis, i en 
la d’Adult Grups el primer premi va ser per Re-
interpretació de les Meninas, el segon premi 
per a La Fira, i el tercer premi per a Boja Platja. 

Exposició Penedès 
Secret

Coincidint amb la Festa Major 
d’Hivern, al Casal de Cultura es 

va poder visitar l’exposició itinerant 
Penedès Secret, no ho diguis a ningú.  
Mitjançant una desena de plafons de 
cartró, l’exposició presenta racons 
del Penedès i històries de diferents 
protagonistes que es completen amb 
vídeos d’algunes de les propostes 
més atractives de la comarca.
Penedès Secret, no ho diguis a ningú  
vol seduir al visitant introduint-lo en 
un món de curiositats i anècdotes del 
Penedès i  fer que els veïns de la zona 
s’apoderin com a amfitrions de la 
destinació enoturística, compartint 
els espais més atractius. Per això, 
durant l’exposició, els torrelavitencs 
també van tenir l’oportunitat de di-
positar en una bústia del Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès 
propostes dels seus racons secrets 
que poden esdevenir futurs secrets 
per revelar i compartir amb els turis-
tes que arriben a la zona.
Aquesta exposició forma part de la 
nova campanya de màrqueting creada 
pel Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès, titulada Penedès Secret, 
no ho diguis a ningú, i que consisteix 
a promoure el potencial paisatgístic i 
turístic del Penedès revelant espais i 
activitats singulars. Alguns d’aquests 
secrets són coneguts a la comarca i 
d’altres gairebé estan guardats amb 
pany i forrellat. De mica en mica, secret 
a secret, s’anirà descobrint al públic tot 
el ventall de propostes del Consorci i 
aviat esdevindran un punt de partida 
per mostrar també tota l’oferta turís-
tica del Penedès, tant d’agents públics 
com privats, per tal que el visitant pu-
gui reservar i trobar propostes engres-
cadores que situïn el Penedès en una 
bona posició respecte a l’oferta turísti-
ca al voltant de Barcelona.

         Volem 
agrair a totes 

aquelles persones 
que, un any més, ens 
van entretenir amb 

actuacions i
disfresses

Dl’altra banda, volem expressar la nostra preocupació envers la disminució de la participa-
ció en el concurs de disfresses de la nit. Any rere any hem intentat innovar, promocionar 

i millorar aquest acte però no hem aconseguit la resposta que esperàvem. Davant d’aquesta 
situació la Comissió de Festes es veu obligada a reconsiderar l’enfocament o, fins i tot, la conti-
nuïtat d’aquesta convocatòria. Si teniu propostes, agrairem que ens les feu arribar al correu de 
la Comissió comissiodefestes@torrelavit.cat. 

Comissió de Festes



34    EL CEP Butlletí Informatiu de l’Ajuntament de Torrelavit 

SOCIETAT

El clauer del 
Centenari

Des del Centre de Serveis de Torrelavit, 
amb motiu de la celebració del Cente-

nari de la unió de Terrassola i Lavit, es va 
crear un clauer de la mateixa roba i colors 
que fan servir el Grup de Danses, amb una 
lletra T, per donar un toc únic i personal al 
clauer. Aquesta aportació ha estat el re-
sultat d’una col·laboració conjunta amb el 
grup de Gimnàstica amb Ritme que sempre 
estan disposades a donar un cop de mà,  i 
es lliurarà coincidint amb la celebració dels 
actes del centenari.

Conferències sobre seguretat i 
maltractaments a la gent gran al Centre  
de Serveis de Torrelavit

El Centre de Serveis va obrir les portes els 
mesos de febrer i març per oferir a tothom 

la informació de dues conferències de gran in-
terès per a la gent gran. La primera va ser el 
10 de febrer, a càrrec de Rosa Maria Valadés, 
infermera d’enllaç, i Alba París, treballadora 
social de CatSalut i membres de la Comissió 
de l’Alt Penedès contra el Maltrac-
tament a les Persones Grans. La 
conferència va servir per expli-
car la campanya Tracta’m bé, 
que l’any 2018 es va iniciar a 
l’Alt Penedès amb la volun-
tat de sensibilitzar la pobla-
ció de totes les edats de la 
necessitat de tractar bé la gent 
gran. L’Ajuntament de Torrelavit 
també participa en la difusió d’aquesta 
campanya amb pòsters que es pengen als es-
tabliments col·laboradors de proximitat, on 
solen comprar o a fer gestions les persones 
de més edat. És precisament, amb la col·labo-
ració dels comerciants o responsables d’em-
preses locals que més fàcilment es detecten 

comportaments, comentaris o actituds que 
puguin fer  pensar en casos de maltracta-
ment, deixadesa o abandonament familiar. 

Des del Centre de Serveis també s’ha vol-
gut posar fil a l’agulla en aquest tema. En 
la conferència del mes de febrer es van lle-

gir tres casos en veu alta per poder 
comentar i reflexionar en veu 

alta sobre la importació de 
denunciar si tenim coneixe-
ment d’algun cas de mal-
tractaments a la gent gran 
del municipi. 

El 4 de març, el Centre de Serveis 
va rebre els Mossos d’Esquadra de 

Sant Sadurní d’Anoia, que van explicar 
com actuen els responsables d’estafes a per-
sones grans, i van donar consells sobre com 
actuar davant d’una situació de possible esta-
fa o agressió, quan es detecta algun sospitós o 
quan es té coneixement d’algun problema de 
seguretat veïnal. 

El taller de les paraules sentides forma part 
d’una activitat anual conjunta per donar 

resposta a la pregunta Que és per a tu el Cen-
tre de Serveis?
Primer, retallem paraules que trobem als 
diaris i revistes i, posteriorment, comen-
cem a unir conceptes per donar resposta a 
la pregunta. Cada any ens sorprenem i ens 
emocionem amb les paraules tan boniques 
que sorgeixen i que reflecteixen la idea que 
al Centre de Serveis ens hi trobem “com si 
fóssim a casa” i que “hem tingut sort de 
trobar aquest lloc”, “necessitàvem un im-
puls” per “guanyar temps”, per “refrescar 
la memòria” amb els “amics” “la família” 
i “amistats”. “Ho viuràs el doble”, “convi-
vint”, “serem capaços de qualsevol cosa”, 

tenim la “màxima confiança”, “entenem les 
dificultats”, però “tornarem a començar”, 
“ara és el moment d’estar junts” i “divertir-
se” “sense estrès”, i poder donar el nostre 

“punt de vista”, amb “diàleg”, “capacitat”, 
amb un “somriure”, “sense tabús”, “amb 
llum pròpia” per “lluitar, lluitar i tornar a 
lluitar” “som imparables! 

Panell de les paraules sentides 2020

Volem 
sensibilitzar 

la població de la 
necessitat de tractar 

bé la gent gran

Retallem paraules 
que trobem als diaris i 

revistes i les organitzem 
per crear missatges 

nous
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L’Ajuntament de Torrelavit ha iniciat una 
campanya de civisme per incentivar el com-

portament responsable entre les veïnes i veïns 
del municipi envers la importància de recollir 
els excrements de gos del carrer, no ocupar les 
voreres amb les bicicletes, o llençar les tovallo-
letes humides al contenidor de fracció resta i no 
al vàter. 
Aquesta no és la primera vegada que l’Ajunta-
ment de Torrelavit impulsa una campanya de ci-
visme perquè els propietaris dels gossos no 
deixin les caques a terra, a les voreres 
i els parcs. Aquesta és una campa-
nya recurrent que cada vegada 
troba més resposta però que 
s’ha d’anar repetint per evitar 
el relaxament dels ciutadans 
que passegen el gos al carrer. 
En canvi, sí que és el primer 
cop que s’inicia una campanya de 
conscienciació perquè les bicicletes 
circulin per la calçada evitant així possibles 
accidents amb vianants o ensurts innecessaris 
amb veïns que surten de casa. 
L’objectiu del govern municipal és aconse-
guir la implicació veïnal en accions de la vida 

quotidiana que permeten definir la qualitat 
de vida del poble. Per això, la campanya 

impulsada des del govern, a través 
dels perfils de xarxes socials 

de l’Ajuntament, interpel·la 
directament la responsabi-
litat individual de cada un, 
recordant també “que és 
una responsabilitat compar-

tida”, tal com diu l’alcalde, 
Manuel Raventós.

Un problema mundial
L’any 2017 una enorme massa de 130 tones va 
bloquejar les clavegueres de Londres. Era una 
massa formada per tovalloletes humides que va 
obstruir la conducció d’aigües residuals. 

Aquest mateixa escena es va repetint de for-
ma periòdica a tots els municipis i ciutats del 
món. Les tovalloletes humides NO són només 
paper, sinó que estan formades per un teixit fi-
brós que no es desfà amb l’aigua i genera grans 
embussos que provoquen pudors a la xarxa de 
clavegueram i grans dificultats per als tècnics 
que els han de desfer per recuperar la circulació 
normal a la xarxa de les aigües residuals. 
L’última intervenció a la claveguera munici-
pal del barri de Mussons ha costat 600 eu-
ros, a part dels perjudicis que ha generat als 
veïns afectats. 
Les tovalloletes humides NO s’han de llençar 
al vàter, sinó a les escombraries (al conteni-
dor de rebuig o fracció resta). Si utilitzes to-
valloletes humides, sigues solidari.

Campanyes de civisme per millorar la convivència entre veïns
El govern municipal demana que es recullin els excrements de gos  
i  que les bicicletes no ocupin les voreres

Les activitats del casal jove que acomiaden el 2019 i agafen força el 2020
Activitats nadalenques al Casal Jove de Tor-
relavit
Durant el mes de desembre de 2019, es van or-
ganitzar diferents activitats i tallers de Nadal 
per tal que els i les joves del municipi hi po-
guessin participar. Destaquen el Taller d’eman-
cipació, com a actitud vital-Jo sóc, jo puc de la Di-
putació de Barcelona en el qual van participar 
sis joves, i el Taller de Corones de Nadal impartit 
per professionals de l’àmbit de floristeria amb 
un total de participació de catorze persones. 

102 joves de l’Alt Penedès participen en l’Es-
quiada Jove 2020
El cap de setmana del 8 i 9 de febrer de 2020 
va tenir lloc l’Esquiada Intermunicipal de l’Alt 
Penedès, que aquest any ha adquirit una nova 

dimensió amb la participació de 102 joves de la 
comarca. La quantitat de persones inscrites ha 
anat en augment al llarg dels últims anys, i ha 
fet un salt considerable aquest 2020:  67 joves 
el 2019, 102 joves el 2020.
Cal destacar el bon clima i ambient que hi va 
haver durant la sortida de cap de setmana. 
L’Esquiada es va superar sense incidents i amb 
una meteorologia molt favorable.
Van organitzar l’Esquiada les regidories de jo-
ventut de 10 municipis diferents: Avinyonet 
del Penedès, Castellví de la Marca, Font-rubí, 
les Cabanyes, Pacs del Penedès, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Subirats, 
Vilobí del Penedès i Torrelavit. Així doncs, 
l’Esquiada és un exemple de treball en equip 

entre professionals de diversos municipis, 
que uneixen esforços per a la realització d’ac-
tivitats mancomunades. Aquest tipus d’acti-
vitats afavoreixen el vincle entre els i les jo-
ves i professionals dels diferents municipis.

Setmana de la Dona al Casal Jove
Dijous 5 de març, el Casal Jove va celebrar el Dia 
Internacional de la Dona.  Els i les joves que hi van 
participar van oferir un espai de creació de pan-
cartes i taller de pintura de cares per als més pe-
tits i petites del poble. Es van ubicar a la plaça del 
Casal de Cultura. Les pintures de cara expressa-
ven simbologia feminista i d’heroïnes conegudes 
en el món de l’animació i de pel·lícules. 

L’objectiu del 
govern és aconseguir 
la impliació veïnal per 

millorar la qualitat  
de vida
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Coincidint amb les festes de Nadal són molts els grups que apro-
fiten per celebrar els seus aniversaris conjuntament organitzant 

una gran festa on no hi falta un bon àpat, un pastís de celebració i 
alguns fins i tot algun obsequi, música i gresca.

Anys i anys, per molts anys!!!

Tal i com marca la tradició el passat 20 
de febrer des de la Junta del Casal de la 

Gent Gran es va organitzar el tradicional be-
renar del Dijous Gras. Gairebé 40 persones 
es van reunir al Casal de la Gent Gran per fer 
un bon berenar en el qual no hi va faltar ni la 
truita, ni la botifarra d’ou, ni la coca de llar-
dons. La gresca i la xerinola es va allargar fins 
passades les vuit del vespre.

Dijous gras al Casal  
de la Gent Gran

Les activitats mensuals de l’àrea municipal 
de la Gent Gran de l’Ajuntament de Tor-

relavit han arrencat, un altre any, amb èxit i 
amb moltes ganes. 
El mes de febrer, ens vam posar d’acord amb 
el Centre de Serveis per convocar el màxim 
de gent possible a una conferència sobre el 
maltractament a la gent gran. 
El passat mes de març hem anat a visitar el 
pessebre de la Segunda Galindo. És un pes-
sebre grandiós, fet amb molt d’amor que es 
manté al llarg de l’any al celler que la Segunda 
té a casa seva, com a complement de la gran 
exposició d’eines que també ens va encantar. 

No només vam gaudir mirant el pessebre, 
sinó també escoltant les històries que ens va 
explicar la Segunda, relacionades amb ella, 
el pessebre i la seva família. Des d’aquestes 
planes volem donar les gràcies als amfitrions 
per haver-nos obert les portes de casa seva 
i, sobretot, a tota la gent gran de Torrelavit 
que participa de les activitats que anirem or-
ganitzant i que, reprendrem de forma men-
sual tan aviat com sigui possible, un cop con-
trolada la pandèmia de la Covid-19.

Estic jubilat/da i ara què?
Activitats primer trimestre 2020

Reprendrem les activitats, 
de forma mensual, un cop 

controlada la pandèmia  
de la Covid-19

Els setantins de Torrelavit ho van celebrar el passat 24 de novembre 
amb un dinar al restaurant El Mirador de les Caves i amb un obsequi 
molt dolç, una bonica capseta de Simón Coll Xocolaters.

L’endemà, l’1 de desembre va ser el torn dels que celebraven 74 anys, con-
tinuant amb el compromís i la voluntat que a partir dels 70 es reunirien 
cada any per compartir i posar-se al dia de les incidències i alegries vis-
cudes des de l’última trobada. S’ ho van explicar asseguts a taula, a Cal 
Tresó, amb un record molt especial per als que volien venir i el seu estat de 
salut no els ho permetia. Aquestes celebracions motiven la Montserrat 
Marcé, fidel participant i amb l’habilitat que té per la poesia, els va obse-
quiar amb un poema de felicitació com a record d’aquesta trobada, amb 
el desig i esperança de repetir-ho aquest 2020.

Una setmana després, el dissabte 30 de novembre, els cinquantins van 
llogar la sala del Centre Cultural de Sant Pere de Riudebitlles per fer-hi la 
seva festa en la qual fins i tot hi havia un racó de fotoreclam per immor-
talitzar el moment, gresca i molta animació. 
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Dos petits incendis han cremat aquest 
estiu mitja hectàrea de matoll i sota-

bosc a Can Rossell (al camí que porta de Can 
Rossell a la Creu), i una petita zona de canyar 
a prop del Molí Parellada, a Torrelavit. El pri-
mer foc, en l’extinció del qual van participar 
quatre dotacions de Bombers, va començat 
al voltant d’un quart de sis del matí del 31 de 
juliol sota un pal elèctric i va anar acompa-
nyat d’una apagada general de llum a tot el 
municipi.  Va ser un veí del poble qui va donar 
l’avís al 112 i va començar a portar aigua amb 
el tractor abans que arribessin els bombers. 

El segon incendi, que podria haver estat pro-
vocat, va començar unes hores més 
tard del mateix dia en una zona de 
canyar, a prop del Molí Parella-
da, al Camí del Riu. En l’extinció 
d’aquest foc van participar una 
dotació de Bombers, i dos ve-
hicles de l’ADF (Agrupació de 
Defensa Forestal).

El govern municipal de Torrelavit 
agraeix la col·laboració ciutadana en la 
detecció dels incendis, i demana prudèn-

cia i que es prenguin totes les precaucions 
en aquests dies de temperatures extremes.  
L’Ajuntament de Torrelavit recorda que en 
cas de detecció d’un foc s’ha d’avisar urgent-
ment al 112 (telèfon d’emergències) i donar la 

ubicació per garantir una ràpida actuació 
dels Bombers i ADF.

Pluges intenses a l’hivern 
i primavera
El temporal Glòria que va pro-
vocar greus inundacions a Ca-

talunya el mes de gener també 
va ser present a Torrelavit. Les 

intenses pluges que van caure a 
l’Alt Penedès van provocar esllavis-

sades als camins pròxims al riu, a la zona de 
Ribalta. Les pluges persistents durant la prima-

vera, a més de provocar una crescuda vigorosa 
de la vegetació de sotabosc, també van fer caure 
alguns arbres als camins de les zones boscoses 
pròximes al riu, que ja havien quedat en situa-
ció de risc després del fort temporal del mes de 
gener. Aquesta situació, coincidint amb el confi-
nament i les noves prioritats de la brigada mu-
nicipal, ha dificultat les tasques de neteja dels 
camins que s’han hagut de fer, en alguns casos, 
entrat l’estiu. 

Més d’un centenar de nens i joves de 
Torrelavit han participat aquest estiu 

al Casal d’Estiu i el Casal Jove, on van parti-
cipar d’activitats organitzades a l’entorn del 
munici-pi: al Camí del riu, el pati de les es-
coles, i els camins del voltant on es van fer 
sortides en bicicleta i a peu. Els infants i joves 
van anar d’excursió a les Deus, a practicar es-
ports d’aventura; i els més grans van fer una 
sortida d’una setmana a Tamarit.

L’èxit del Casal d’Estiu i el Casal Jove han 
estat una de les motivacions per organitzar 

el Casal de Setembre, del 31 d’agost al 10 de 
setembre. Les inscripcions estan obertes i 
s’han de fer efectives abans del 28 d’agost.

Dos petits incendis 
cremen a Can Rossell 
i la zona del Molí 
Parellada
El govern agraeix la 
col·laboració ciutadana i 
demana prudència  
en aquests dies de 
temperatures extremes

Èxit del Casal d’Estiu malgrat la Covid-19

En cas de 
detecció d’un 

foc s’ha d’avisar 
urgentment al 112 i 
donar la ubicació
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Suspenen la festa major de Torrelavit  
i Can Rossell per precaució 
La Comissió de Festes i l’Associació de Veïns de Can Rossell no volen 
córrer riscos innecessaris davant l’increment dels brots

La Comissió de Festes de Torrelavit i 
l’Associació de Veïns de Can Rossell han 

decidit suspendre les festes majors de Tor- 
relavit i Can Rossell davant l’increment 
dels brots de coronavirus que s’han regis-
trat en les últimes setmanes. La Comissió 
de Festes es va reunir el 23 de juliol amb 
l’alcalde per explicar-li els dubtes que te-
nien sobre la capacitat de gestió de les en-
trades i sortides dels espectacles per evitar 
aglomeracions. Finalment, la Comissió de 
Festes, amb el suport del govern municipal, 
va decidir suspendre tots els actes amb la 
voluntat de poder recuperar aquesta festa 
més endavant, quan el control dels conta-
gis estigui més garantit.

Tanmateix, l’associació de Veïns de Can Ros-
sell també es va reunir el mateix dijous al 
vespre i va prendre la mateixa decisió coinci-
dint amb la necessitat de generar un 
ambient de prudència davant 
l’increment dels positius de 
coronavirus a  Catalunya. 

La decisió, que compta 
amb el suport del grup 
municipal de Junts per Tor- 
relavit, s’ha produït des-
prés que, en ambdós casos, 
els organitzadors de les festes 
asseguren que és impossible garantir 

les mesures de seguretat necessàries 
per evitar possibles contagis du-

rant la celebració d’uns actes 
que, tradicionalment, s’han 

pensat amb la voluntat de 
reunir el màxim de gent pos-
sible.

L’alcalde, Manuel Raventós, 
considera que ara és el moment de 

la prudència i demana la comprensió 
dels veïns davant “una decisió que ha estat 

molt difícil de prendre després de tota la fei-
na feta per part de les comissions de festes”. 

Suspeses les festes dels barris
Tanmateix, aquest any també s’han suspès les 
festes dels barris, malgrat que alguns ja ha-
vien previst fer el tradicional sopar de carrer. 
En la majoria dels casos, els organitzadors es-
peren poder fer aquestes festes més endavant 
quan la pandèmia estigui sota control i es pu-
guin fer aquestes celebracions amb tota la se-
guretat per als veïns i veïnes que hi assistiran.

“Una decisió que 
ha estat molt difícil 

de prendre després de 
tota la feina feta per 

part de les comissions 
de festes” 
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Torrelavit fa un rècord i recapta  
2.450 euros per a la Marató de TV3
Un any més els veïns de Torrelavit heu 

donat mostra de la vostra solidaritat 
col·laborant amb La Marató de TV3, que 
aquest any celebrava la 27a edició i estava 
dedicada a les malalties minoritàries. Com 
cada any eren diverses les activitats propo-
sades per poder-hi col·laborar.

Els primers a recollir fons per a la Marató 
aquest any van ser els Nicolaus, un grup de 
petits cantaires que van recórrer els carrers 
del poble amb el millor somriure. Van reco-
llir 60€.. Un  any més les Llúcies també s’han 
solidaritzat amb la causa entregant tota la 
seva recaptació: 165€ que es van sumar als 
235,04€ que van recaptar les Llúcies mitja-
nes i els 80,18€ que van aconseguir les Llú-
cies grans. Un cop acabada la cantada el ma-
teix dia 13 de desembre, i com ja és tradició, 
van lliurar els diners al Casal de Cultura on 
fan l’última cantada de la jornada i es repar-
teixen les llaminadures.

Activitats del 15D
Però el gruix de les activitats es va concen-
trar el diumenge 15 de desembre, dia de La 
Marató de TV3. Des de primera hora  es van 
jugar diversos partits de futbol de sala i ho-
quei sobre patins al pavelló poliesportiu i, a 
partir de les 10 del matí, es van preparar en-
trepans de botifarra. Amb aquesta activitat, 
que va tenir molt bona acollida, es van 
recaptar 222,77€. El Grup de Dia-
bles Si’t cremo et fots també va 
preparar xocolata desfeta i va 
recollir un total de 82,30€. 
Després d’esmorzar va ser 
el torn de gaudir d’una mag-
nifica exhibició de patinatge 
artístic en el transcurs de la 
qual es va sortejar una espec-
tacular panera amb la qual es van 
aconseguir 213,60€. I a la sortida, vermutet 
amb la Gotimada amb el qual es van recaptar 
150€ més per a La Marató.

La proposta de l’Ajuntament i el Casal de Cul-
tura per a aquesta edició va ser fer el final de 
festa amb l’actuació de la companyia El dit 
al nas, que va aconseguir omplir la pista de 
l’escola J. J. Ràfols de petits i grans amb ganes 
de ballar, jugar i passar-ho d’allò més bé. Amb 
aquesta proposta es van recollir 468,84€ més.

Un any més, el Casal de la Gent Gran 
també ha col·laborat amb la Ma-

rató recollint donatius entre  els 
socis i sòcies que van parti-
cipar al tradicional dinar de 
Nadal que sempre celebren 
coincidint amb el dia de La 

Marató. En aquesta ocasió van 
aconseguir recollir 272,03€. Val 

a dir, que a tot el que es va reco-
llir en aquestes activitats s’hi han de 

sumar  els 300€ que hi ha aportat com cada 
any l’Ajuntament de Torrelavit i els 200€ de 
la Carnisseria Esteve recollits de les aporta-
cions dels seus clients.  Així doncs l’aportació 
total ha estat de 2.450€, xifra rècord des que 
Torrelavit col·labora amb la Marató de TV3. 
Aquests diners s’han ingressat al compte de 
La Marató sota el nom de Veïns de Torrelavit 
amb l’objectiu de contribuir a la investigació 
sobre les malalties minoritàries. 

La propera edició de la Marató de TV3 se ce-
lebrarà el 20 de desembre i estarà dedicada a 
la investigació sobre la Covid-19, que ha mar-
cat aquest any 2020.

Des d’aquí donar-vos les gràcies per la vos-
tra implicació i solidaritat, ja que sense tots 
i cadascun de vosaltres això no hauria estat 
possible.

          El gruix 
de les activitats 
per a La Marató 

es va concentrar el 
15 de desembre amb 

la implicació de 
nombroses  

entitats
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El Pessebre Vivent de Torrelavit junta-
ment amb la Baixada de Torxes la nit 

de Reis, i la cantada de les Llúcies com 
a prèvia a les festes de Nadal són els 
trets diferencials d’aquest municipi. En 
el Pessebre Vivent hi participen uns 120 
veïns i veïnes que es caracteritzen per 
recrear diferents estampes típiques del 
pessebre català. Les estampes del Pes-
sebre Vivent permeten conèixer alguns 
racons del barri del Vilet que conserva 
el tramat original antic que li donen 
l’ambient característic de les estampes 
pessebrístiques tradicionals. 

Èxit indiscutible d’una nova edició  
del Pessebre Vivent de Torrelavit
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El nostre 
pessebre vivent
Dies abans del pessebre vam quedar al Vilet 

per començar a ambientar-nos. Vam anar a 
un barri tranquil,  silenciós, on hi feia fred i s’hi 
notava la humitat. També sabeu que és un bar- 
ri que té prou cases on no hi viu ningú i s’hi veu 
poca gent passejant. Vam prendre mides...i vam 
decidir els canvis d’escenes respecte de l’anterior 
edició del pessebre.  Això va ser vuit dies abans. 
És emocionant veure com dia rere dia entre el 21 i 
el dia 29 de desembre l’ambient canvia: cada ve-
gada que hi vas hi veus algú més, alguna porta ja 
oberta, que han arreglat el camí, que han acabat 
d’escombrar, que ja hi ha algunes decoracions 
per muntar... En definitiva, que el barri pren vida. 
És curiós fins i tot arribar a pensar que notes 
menys el fred, que ja no escoltes silenci, que tot 
bull. I quan arriba el dia del Pessebre Vivent totes 
i tots veiem i vivim el barri més bonic del poble i 
ho repetim entre nosaltres i ho comentem amb 
els visitants. S’acaba el Pessebre. Tanquem els 
focus. I ja només queden 364 dies per al  proper.  

Montse Esteve
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Tornen Els Pastorets amb el 
Grup de Teatre Pels Pèls 

EEl passat mes de gener van tornar a orrelavit amb dues repre-
sentacions consecutives Els Pastorets, una obra que el grup 

Pels Pèls ve representant de forma bianual des del 2003.

Aquest any, amb 21 anys fent teatre a Torrelavit i la resta de po-
bles de la comarca, el grup ja porta 65 representacions a l’esque-
na i, per celebrar-ho prepara l’estrena de l’obra En Narcís s’ha tor-
nat boig, que s’hauria d’haver estrenat el passat 9 de maig, però 
que també s’ha vist afectada per la crisi sanitària de la Covid-19 i 
que el grup Pels Pèls vol representar tan aviat com sigui possible.

El Centre de Serveis celebra la 
setena Festa de Nadal

El 20 de desembre al Centre de Serveis vam celebrar la setena 
Festa de Nadal amb una tarda plena d’activitats i moments per 

compartir amb les famílies, amics i col·laboradors que ens acom-
panyen. Vam obrir la festa amb unes paraules de l’alcalde, Manuel 
Raventós, seguides de les cançons dels nens de la llar d’infants El 
Patinet i de la Coral de Torrelavit. La regidora de Benestar Social, 
Anna Maria Perona, va lliurar un obsequi a tots els usuaris del cen-
tre. La part més emotiva va arribar amb la lectura de poemes de 
Nadal i la cantada de Nadales per part dels usuaris. I per finalitzar, 
un bon berenar amb coques casolanes, elaborades per nosaltres, 
una degustació de catànies, obsequi de la família Llopart-Cudié 
i per brindar, cava Louis de Vernier, obsequi de Joan Valls. Agrair 
l’ajuda per preparar aquesta festa a totes aquelles persones que de 
forma desinteressada sempre estan al nostre costat.
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Lluny de perdre’s sembla que a Torrelavit la tra-
dició de les Llúcies va a més i aquest passat 

2019 fins i tot ha sorgit un grup de Nicolaus. 

Com marca la tradició el 6 de desembre un grup 
de petits Nicolaus es van passejar pels carrers 
del poble per cantar i recollir un bon pessic de 
dinerets, 60€, que més tard van entregar al Casal 
de Cultura per contribuir amb la campanya de re-
captació de La Marató de TV3.

El dia 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, les 
cantaires a la tarda ja no van anar a l’escola i així 
van tenir més temps per recórrer els carrers 
abans no es fes fosc. L’última parada, 
al Casal de Cultura, moment per fer 
recompte i repartiment de tot el 
que s’ha recollit i fer entrega dels 
diners per a la Marató de TV3, 
diners que es comptabilitzen jun-
tament amb el que es recull de la 
resta d’activitats que es fan per la 
mateixa causa. Un any més les Llú-
cies van ser un dels col·lectius que van 
aconseguir fer una aportació més generosa. En 
total 480,22€. 

Des d’aquí aprofitem per donar les gràcies tant 
als tres grups de Llúcies com al grup de Nicolaus 
per la seva generosa aportació i per contribuir a 
mantenir les tradicions al nostre poble.

Llúcies i Nicolaus solidaris

Pessebres i diorames

Montserrat Soldevila, amb la casella nú-
mero 32, va ser la persona premiada en el 

sorteig organitzat pels Amics del Pessebre de 
Torrelavit entre tots els visitants de la Mostra 
de Diorames al celler de Cal Platé, a partir de la 

combinació de les dues últimes xifres del sor-
teig de l’ONCE del 27 de gener passat.
Els Amics del Pessebre han volgut destacar 
i agrair l’alta participació en el concurs Cap 
casa sense pessebre, amb un total de 29 par-

ticipants, gairebé la meitat dels quals eren 
veïns del carrer del Bosc. Segons l’entitat, el 
compromís i el grau tan alt de participació 
demostren que la tradició de fer pessebres 
populars continua ben viva. 

El 13 de desembre 
les Llúcies recorren 
els carrers del poble 
cantant abans no es 

faci fosc

Aquest 2019 s’ha 
creat un grup de 

Nicolaus després de 
molts anys sense
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Homenatge al Tió

Un any més, i ja en van dinou, coincidint 
amb les festes nadalenques des del Ca-

sal de Cultura es va organitzar la campanya 
Fes Nadal i guarneix el teu establiment, amb 
l’objectiu de crear ambient nadalenc al poble 
amb l’ajuda dels diferents comerços i establi-
ments oberts al públic.
Com en els darrers anys, hem decidit supri-
mir el vessant de concurs i mantenir només 
la part participativa premiant amb un ramet 
de la sort i un sopar de germanor tots els es-
tabliments que han participat col·locant ele-
ments nadalencs als seus aparadors. També 
és tradició que des del Casal de Cultura es 
proposi el tema dels guarniments i aquest 
any hem intentat fer un homenatge a un dels 
personatges més populars i estimats del Na-
dal a Catalunya, sobretot pels més menuts 
de la casa, el Tió. Amb aquest tema les bo-
tigues van fer les seves interpretacions amb 
resultats molt bonics.
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Els Reis us veuen tot l’any

Des de la Comissió de Reis volem re-
marcar la importància que té per a 

tots nosaltres poder formar part d’una 
forma tan especial de la nit més màgica de 
l’any per als menuts i no tan menuts de la 
casa. Enguany es van rebre més de 100 car-
tes, i ja fa anys que són molts els infants 
que vénen a portar la seva carta al nostre 
patge, que té la paciència de repassar-les 
d’una en una. Després ja només queda es-
perar que arribi la nit del 5 de gener, aque-
lla nit on sembla que no passen les hores, 
aquella nit en què les mirades dels més 
petits estan plenes d’il·lusió i esperança, 
els veus i els escoltes que parlen entre ells 
preguntant-se en veu alta si els Reis els 
portaran allò què han demanat, aquella 
joguina o aquell regal que en el fons és el 
que més desitgen, per sobre de la resta de 
coses que hi havia en aquella carta, a ve-
gades llarga, que van entregar juntament 
amb l’esperança de poder trobar l’endemà 
al matí aquell paquet tan anhelat. 

Aquestes emocions no tenen preu i és, per això, 
que any rere any des de la Comissió ens esfor-
cem al màxim per poder oferir una bona recep-
ció al Patge Reial i també a Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. 

També recordar la nostra preocupació amb 
el medi ambient i per aquest motiu, cada any 

busquem la forma de fer més sostenible la 
festa. Aquest any ho vam fer amb les carros-
ses dels tres reis, que funcionaven amb ba-
teries elèctriques, i amb la substitució de les 
bosses de plàstic per bosses de paper.

Porteu-vos bé… que els Reis us veuen tot 
l’any! 

Enigma del número passat d’El Cep

Es tracta del detall d’una 
porta de ferro que hi ha 
a la casa del Vilet que 
toca ja a baix al torrent 
de Mas Vendrell, on es 
posen les rentadores del 
Pessebre Vivent.

Aquesta vegada hi ha 
hagut un únic encertant 
guanyador d’una ampo-
lla de cava i  ha estat:

1.Andreu Palomares

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. En aquest ocasió 
ens heu de dir el següent: 

De quin indret estem parlant?
Heu de comunicar la resposta al 
Casal de Cultura de dilluns a di-
vendres de 4h a 8h del vespre o 
trucar per telèfon al 938995150.

Els tres primers encertants d’aquest enigma 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.

250 euros per a la recollida de joguines de Creu Roja

Un any més des de Torrelavit hem col.laborat en la campanya Cap infant sense joguina 
que organitza Creu Roja Alt Penedès.

Aquest any ja no s’han recollit joguines com s’havia fet en edicions anteriors i única-
ment s’han posat a la venda butlletes solidàries de col·laboració al preu d’un euro amb 
l’objectiu de garantir que les joguines que finalment s’entreguessin als infants fossin 
adequades, noves, no sexistes i no bèl·liques. Un cop recollits els diners, des de Creu 
Roja s’encarreguen de la compra de les joguines i els pares dels infants trien aquelles que 
creuen que poden ser més adequades o fer més il·lusió als seus fills. 

En la campanya d’enguany s’han pogut entregar joguines a 525 infants de la comarca de 
l’Alt Penedès. Gràcies a les vostres aportacions, a Torrelavit, hem aconseguit recollir 250 
euros. Gràcies novament per la vostra implicació.
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Aquesta temporada, a les jornades en modalitat individual del 
Jespe, les patinadores del club han pogut participar en vàries 

categories i han demostrat el seu esforç. Des d’aquí les volem feli-
citar a totes perquè ho han fet molt bé. 
Ens agraden molt les fotos dels podis, però encara ens agraden 
més aquestes imatges de totes celebrant, en equip, la passió per 
aquest esport. La victòria de cada una d’elles per separat és una 
recompensa al seu esforç. Ens agrada veure com creixen com a pa-
tinadores amb valors que només s’aprenen jugant a la pista. Sou 
totes unes campiones.

D’altra banda, el passat 8 i 9 de març el CET va participar al torneig 
del Club Patí Artístic Esplugues amb una petita representació que 
també es va fer notar. 

També recordar que el passat 15 de desembre el CET va oferir un 
festival de Nadal inclòs en el programa d’actes que l’Ajuntament 
i el Casal de Cultura organitzen per col·laborar amb La Marató 
de TV3, amb la col·laboració de les entitats del poble. En aquesta 
ocasió es tractava de recollir fons per la lluita contra les malal-
ties minoritàries i vam pensar que l’esport era una bona manera de 
sumar-nos a la iniciativa.

Gràcies a tothom que va participar en la panera del club, gràcies a 
la qual vam aconseguir recollir 211€ per La Marató.

Així doncs a patinar s’ha dit!!!
 
Salut i alegria

Molta activitat de les patinadores del CET
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Després de molts anys d’esforç i sacrificis, Mar-
tí Gabarró va assolir un dels títols més preuats 
del món de l’hoquei a la seva edat: la medalla 
d’or al Campionat del Món U19 amb la selecció 
espanyola. Lluny de donar-ho com un punt fi-
nal, aquest jove ha entès que aquest títol és un 
nou punt de partida en la seva carrera.

Què representa l’hoquei per a tu?
És una part molt important de la meva vida. M’hi 
passo moltes hores al dia perquè l’hoquei exigeix 
un nivell de dedicació molt més alt del que a la 
gent li sembla. T’hi has de passar moltes hores 
per assolir la tècnica que necessites per jugar bé 
a la pista i això vol dir que has de sacrificar mol-
tes altres coses. És un esport que t’obliga a aban-
donar altres esports i a cuidar-te molt.

Qui et va empènyer a posar-te el patins i aga-
far l’estic?
Vaig ser jo que, amb només dos anys, ho vaig 
demanar als meus pares. A la meva família tant 
per part de la meva mare com del meu pare s’ha 
practicat l’hoquei a nivell professional i jo, de 
nen, també ho volia fer.

Què recordes dels teus inicis?
Recordo l’escoleta... els partits eren molt dife-
rents. El meu primer entrenador, l’Àlex Batlle, 
ens posava a tots a la pista i hi havia una vin-
tena de nens jugant... era molt xulo. L’objectiu 
no era preparar-nos per competir, sinó aprendre 
a patinar bé, dominar l’estic, prendre contacte 
i estimar aquest esport. Les competicions vin-
drien després...

Quins entrenadors t’han marcat fins ara en 
la teva carrera?
N’hi ha dos. El Pau Bargalló, que em va por-
tar al Noia, a Sant Sadurní. En aquell mo-

ment vaig veure clar que em volia dedicar a 
l’hoquei. Ell em va ensenyar tot el que sé de 
tècnica individual... jo sempre l’anava a veure 
jugar per aprendre, i no he deixat de seguir-lo. 
I l’altre és el Sergio Iglesias. Nosaltres li diem 
Queco. És l’entrenador que m’ha donat més 
confiança. El vaig conèixer al Noia i després 
em va cridar per anar al Barça. Amb ell he 
après tècnica, tàctica i molts valors.

Apliques tècniques o maneres de fer de 
l’hoquei a la teva vida quotidiana?
Algunes coses, sí. A l’hora de conviure amb 
companys o família és molt important saber 
estar, relacionar-te, respectar els espais... i 
aquesta és una cosa que es treballa molt al 
vestidor. Compartint tantes hores amb l’equip 
aprens a respectar les diferències perquè l’equip 
es converteix en la teva família, com a mínim, 
durant una temporada. Jo puc dir que convisc 
amb tres famílies a l’hora, la meva família, els 
meus amics i el vestidor.

Si al vestidor hi ha bon 
ambient, l’equip juga més bé

Quin paper creus que té la pedrera en els 
equips d’hoquei?
És molt important. Els equips que tenen i cui-
den la seva pedrera, quan un jugador arriba al 
seu nivell òptim recull els fruits. Si l’equip no 
té pedrera sempre depèn del que treballin els 
altres... A més, des de la pedrera, els nens que 
pugen tenen referent en qui fixar-se i poden mi-
llorar a partir del que veuen en els equips grans. 
Seguint el meu exemple, jo em vaig formar a 
l’escola de Torrelavit, un poble petit que segons 
a on vas ningú no el coneix... Mai no saps d’on 
pot sortir un bon jugador.

Com creus que es podria promoure més la 
pràctica de l’hoquei entre els joves? 
Jo crec que això només es pot fer des de les 
escoles d’hoquei, animant els més petits a ju-
gar i a dedicar-s’hi al 100% per aconseguir el 
millor nivell.

M’encanta trobar-me els 
amics quan vaig a jugar a 
altres pistes

Quins valors pot transmetre l’hoquei als 
nens?
Els que provenen del vestidor... la convivència, 
que és un esport d’equip i que l’equip és una 
unitat... que no hi ha individualitats, sinó que 
han de treballar tots a una per aconseguir el 
millor. I que, si al vestidor hi ha bon ambient, 
l’equip juga més bé.

L’hoquei t’ha regalat molts moments feliços... 
amb quins et quedes?
El que més m’omple és que, com que l’hoquei 
és un esport petit, tot i que es practica en més 
pobles dels que sembla a primera vista, aca-
bes coneixent tothom. M’encanta trobar-me 
els amics quan vaig a jugar a altres pistes... 
Hi ha molts amics que els he fet als campus 
d’hoquei. I, d’altra banda, també m’agrada 
assolir els objectius d’equip o els individuals 
que m’he marcat a principi de temporada. 
Això, només és fruit del treball i l’esforç, i és 
molt satisfactori. 

Quin consell donaries als nens que comen-
cen?
Molta dedicació, esforç i il·lusió. L’hoquei, per 
jugar bé, t’ha d’agradar moltíssim, i això només 
s’aconsegueix quan aprens a gaudir-lo.

ENTREVISTA

“L’hoquei t’obliga 
a sacrificar moltes 
coses si vols (assolir la 
tècnica per) jugar bé”
Martí Gabarró. Jugador  
del FC Barcelona d’hoquei

18 anys. Torrelavitenc. Medalla d’or al campionat 
del món U19 amb la selecció espanyola d’hoquei. Es 

defineix com un bon espectador d’hoquei. Es va formar 
com a patinador a l’escola municipal d’hoquei amb 

només dos anys. I entre els tres i els quatre ja agafava 
l’estic. Estudia un cicle d’Auxiliar d’Infermeria i li 

agradaria formar-se com a fisioterapeuta esportiu. El 
racó que més li agrada del poble és el Casal de Joves.


