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EDITORIAL

El millor regal d’aquest 
Nadal

Aquest mes tanquem un any que va començar amb les expectatives ben 
altes (havíem de celebrar el Centenari de la unió de Terrassola i Lavit) i 

que, tot just començar el mes de març, es va estroncar amb l’aparició d’un 
virus estrany que ha posat a prova el sistema sanitari, la gestió de les nostres 
administracions, i la nostra capacitat individual i col·lectiva per fer front a una 
crisi, sanitària, econòmica i emocional sense precedents. 

La Covid-19 ens va tancar a casa durant la primavera i, de l’estiu cap aquí, ens 
ha obligat a limitar el contacte amb amics i familiars, ens ha deixat sense 
festa major, sense espais lúdics, sense esport, sense cultura i sense oci i, 
en molts casos, ha condicionat la nostra feina. Alguns veïns l’han perduda, 
d’altres s’han hagut de reinventar o adaptar al model del teletreball i la 
majoria han vist reduïda la seva capacitat econòmica. 

Ara arriben les festes de Nadal, dies de trobades i compres. Però també dies 
per compartir emocions i reunir-nos amb els que més estimem. Els protocols 
sanitaris que, per responsabilitat, ens van fer aparcar la festa major posen 
novament en qüestió alguns dels costums més arrelats a aquests dies, i fan 
trontollar el pal de paller de les festes: la tradició. A qui deixem fora de la 
taula en dies tan assenyalats? Amb qui compartim l’emoció dels moments 
viscuts? A qui deixem d’abraçar? 

Però davant d’aquesta situació i amb l’experiència del que ja hem viscut fruit 
d’aquesta pandèmia, m’agradaria que poguéssiu mirar l’horitzó com una 
oportunitat per recuperar el veritable esperit de Nadal. Us vull convidar a 
recordar l’arc de Sant Martí que va omplir les finestres de les nostres cases 
a la primavera. 

Us convido a trobar el millor en cada petit instant compartit, en cada 
petit gest regalat, en el plaer de donar sense esperar res a canvi, en el 
convenciment d’apartar la por i mantenir ben viva l’esperança. Perquè, ara, 
quan els petons, les abraçades i les petites reunions cobren més valor que 
mai, és el moment de pensar que l’any que ve serà millor que aquest i posar 
els fonaments perquè així sigui i, per sobre de tot, cercar noves maneres 
de demostrar com estimem els que ens envolten, i això només es fa quan 
saps que tot és possible. El nostre compromís, des de l’Ajuntament, és 
treballar dur, com hem fet fins ara, per donar resposta als anhels de tots els 
torrelavitencs i torrelavitenques.

Rebeu una afectuosa salutació i el nostre sentit desig que tingueu unes bones 
festes de Nadal i un bon 2021. 

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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MUNICIPAL

Aquest mes de desembre comencen les 
obres d’ampliació i millora del pavelló 

poliesportiu de Torrelavit. L’Ajuntament va 
aprovar les bases de la licitació el passat 
mes de setembre, i el 30 de novembre, 
l’adjudicació de les obres, que s’inclouen en 
l’última convocatòria del Pla Únic d’Obres 
i Serveis (PUOSC) de la Generalitat.

Amb un pressupost de 401.518 euros, el 
projecte preveu l’ampliació i millora de 
la capacitat del pavelló amb l’adequació 
de dues sales de 40 i 37 metres qua-
drats, la modernització dels vestidors i 
la pista esportiva, la resolució dels pro-
blemes de la coberta, i el reforç dels fo-
naments de l’edifici per garantir que es 
pugui construir una planta superior en 
el futur. Aquest últim punt es va afegir 
al projecte inicial a petició del grup mu-
nicipal de JxT, a l’oposició.

El projecte d’ampliació 
i millora del pavelló 
poliesportiu es basa en 
la necessitat de nous es-
pais per acollir les activitats 
esportives (ioga, zumba...) que 
actualment es fan al Casal de Cultura, 
i la voluntat del govern de donar res-
posta a les necessitats més immedia-
tes del municipi. La modernització dels 
vestidors i la pista poliesportiva, dues 
demandes que el govern ha recollit de 
mà dels usuaris de les instal·lacions, 
permetrà fer més confortable l’estada 
dels equips que juguen i entrenen habi-
tualment al pavelló de Torrelavit. 
A més, el projecte inicial es va modificar 
en conèixer el mal estat de la coberta, 
tant exterior com interior, fet que va 
suposar un increment del 33% del cost 
previst inicialment.

El govern municipal, conscient 
de les necessitats d’espai que 

aquesta infraestructura tin-
drà en el futur, ha acceptat, a 

petició de l’oposició, reforçar els 
fonaments de l’edifici. Això per-
metrà aixecar una nova planta so-

bre els actuals vestidors per incrementar 
l’espai d’activitats amb noves sales o amb 
l’ampliació de les que s’adequaran ara.

Tant l’alcalde, Manuel Raventós, com la 
regidora d’Esports, Aida Alcaide, assegu-
ren que aquest projecte suposarà una mi-
llora de l’oferta esportiva municipal, ja que 
l’adequació de dues sales permetrà donar 
sortida a la demanda d’activitats que ara 
s’han de fer al Casal de Cultura per falta 
d’espai, i ampliar l’oferta actual de l’escola 
esportiva, tal com es va comprometre al 
principi del mandat el govern municipal.

Comencen les obres del pavelló 
poliesportiu municipal de Torrelavit
Costaran 400.000 euros i estaran acabades a l’estiu

El projecte preveu 
d’adequació de 

dues sales de 
40 i 37 metres 

quadrats

El govern vol 
donar resposta 

 a les necessitats 
immediates del 

municipi
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MUNICIPAL

El projecte en imatges 

•Un cop acabades les obres del pavelló, l’Ajuntament vol fer una actuació per convertir la 
pista de tennis, actualment tancada al públic, en un espai d’oci i esbarjo infantil per donar 
resposta a la demanda de les famílies i aprofitar la proximitat de la zona amb les escoles.

•L’adequació de la coberta tant interior com exterior és una de les actuacions fona-
mentals projectades en aquesta remodelació. Inicialment no estava prevista, però la 
degradació dels materials actuals obliga a assumir aquest cost.

•En el projecte actual es reforçaran els fonaments de l’edifici per garantir que en 
el futur es pugui construir una planta superior per ampliar les sales d’activitats o 
fer-ne de noves.

•L’actuació preveu una redistribució dels espais per guanyar amplitud i millorar els 
sistemes de tancament i ventilació. A més, es farà una preinstal·lació de calefacció per 
poder fer aquesta intervenció en un futur.

•La tanca perimetral de la pista es canviarà per modernitzar-la i fer-la més con-
fortable per als jugadors, i adequar-la a les característiques actuals d’aquest tipus 
d’instal·lacions.

•El bon estat de conservació de la pista actual permetrà fer una intervenció mínima 
en aquest espai, on es repintaran les línies reglamentàries per a la pràctica dels dife-
rents esports que es practiquen a Torrelavit.
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Torrelavit reestrena el Pont de  
les Escoles l’any del Centenari
Han consolidat l’estructura, han reparat les esquerdes i  
fissures i n’han recuperat la imatge original 

Torrelavit ha reestrenat aquesta tardor 
el Pont de les Escoles després de les 

obres de consolidació i millora que es van 
fer entre els mesos de setembre i octubre. 
El projecte, que té un pressupost de 77.500 
euros, coincideix amb l’any del Centenari 
de la població que va sorgir de la unió de 
Terrassola i Lavit amb l’objectiu de cons-
truir una escola i millorar els serveis per 
als dos pobles.

El projecte, que es van aprovar per una-
nimitat al ple municipal, ha permès la 
revisió de les esquerdes i fissures, 
el reforç de la fonamentació i 
la neteja i consolidació de 
tota l’estructura per recu-
perar la imatge original del 
pont, inaugurat l’any 1929 
per garantir un pas per als 
nens que anaven a les no-
ves escoles.

Aquesta intervenció va arrancar 
després que el mes de juliol de 2019 un 
equip tècnic va detectar alguns problemes 
en una inspecció tècnica. L’alcalde, Ma-
nuel Raventós, assegura que l’objectiu del 
projecte ha estat “consolidar aquesta in-
fraestructura que històricament ha estat 
considerada com un eix vertebrador entre 
la zona de serveis, les escoles, la zona es-
portiva i el nucli de Torrelavit”.
 
Per fer les obres s’han apuntalat cada 
un dels vanos del pont, s’ha netejat 
l’estructura per eliminar els fongs i les de-
posicions que hi havia enganxades al for-
migó, s’han restituït les armadures de les 
zones malmeses, s’ha sanejat el tauler del 
pont i s’han format desaigües verticals per 
evitar l’estancament de l’aigua i la humitat 
a la plataforma.
 
El Pont de les Escoles de Torrelavit es va 
construir l’any 1929 amb una donació de 
Pau Vidal i Rovira, per connectar Terrassola 
i Lavit, i les Escoles J.J. Ràfols travessant el 
Torrent de Mas Vendrell. 

 El projecte s’ha 
executat gràcies 
a una subvenció 

del PUOSC

El Pont de les Escoles 
de Torrelavit es va 

construir l’any 1929
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MUNICIPAL

Acaben la reparació del mur  
de rocalla del carrer Major
Les roques de la base del mur van caure a causa del temporal Glòria  
i les intenses pluges de la primavera

L’Ajuntament de Torrelavit ha invertit 
12.723 euros en la reparació del mur de 

rocalla del carrer Major que va caure a cau-
sa del temporal Glòria del passat mes de 
gener i les intenses pluges de la primavera. 
El confinament i la crisi sanitària de la Co-

vid-19 van obligar a ajornar els treballs de 
reparació d’aquesta zona del Camí del Riu.
Durant el passat mes d’octubre es van 
poder iniciar els treballs de reconstruc-
ció, recuperant la rocalla que va anar a 
parar al riu, i recol·locant-la al mur de 

contenció. L’Ajuntament de Torrelavit 
ha assumit el cost dels treballs i ha de-
manat acollir-se a una línia d’ajuts de la 
Diputació de Barcelona per minimitzar 
l’impacte econòmic d’aquesta interven-
ció en el pressupost municipal.

L’ajuntament de Torrelavit s’ha adherit 
al programa de la Diputació SeTDIBA 

(Serveis de Transformació Digital), amb 
l’objectiu d’implementar un nou model de 
treball amb eines que ajudaran a la trans-
formació digital de moltes tasques de 
l’Ajuntament que encara es fan manual-
ment. El nou model suposarà la moder-
nització del sistema de registre, la gestió 
d’expedients, tasques diàries administrati-
ves i la seva integració amb la resta de ser-
veis i sistemes que ofereix la Diputació. Això 
implicarà tots els treballadors municipals i 
regidors, ja que, entre altres coses, tots els 
documents passaran a tenir firma digital. 
Gràcies a aquest projecte el govern muni-
cipal espera reduir dràsticament el consum 

de paper en el dia a dia de les gestions mu-
nicipals i garantir la traçabilitat de totes les 
tasques que es fan. Actualment, el projecte 
està en la fase de formació que inclou a part 
dels cursos als treballadors una formació 
específica als nou regidors del consistori.

Segons el regidor de Comunicació i No-
ves Tecnologies, Sergi Urbano, “aquest 
projecte suposa un pas molt important, 
perquè farà l’Ajuntament més eficient i 
ecològic, ja que suposarà una disminució 
molt important del consum de paper”.

L’Ajuntament de 
Torrelavit ha invertit 

12.723 euros en la 
reparació

Torrelavit avança en la modernització i 
eficiència de l’Ajuntament
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La Diputació de Barcelona, a través del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

de l’any 2020, ha concedit a l’Ajuntament 
de Torrelavit 1.018€  per destinar a 
l’adquisició de llibres en català per a la bi-
blioteca municipal. Des de l’Ajuntament 
s’ha fet arribar aquesta informació tant a 
l’escola com a la llar d’infants perquè po-
guessin proposar aquells títols que creien 
que podrien interessar als lectors i lectores 
més joves del nostre municipi. 

La Biblioteca Municipal de Torrelavit comp-
ta amb un important fons de llibres, tot i 
que aquesta aportació ha anat molt bé per 
poder renovar el contingut dels apartats 
de llibres infantils i juvenils. Actualment, 
aquests dos sectors de la població són els 
principals usuaris d’aquest equipament, ja 
sigui per agafar llibres en règim de préstec 
o bé per fer-hi els deures.

Els llibres estan a disposició dels usuaris 
des del passat mes de novembre.

La Biblioteca Municipal guanya  
un nou espai infantil

Nous llibres a la Biblioteca

L’Ajuntament de Torrelavit ha millorat l’espai infantil de la Bi-
blioteca Municipal per posar el material a l’abast dels més pe-

tits. S’ha pintat la zona per fer-la més confortable i s’ha adequat 
el mobiliari. La iniciativa ha estat d’un grup de mestres de la llar 
d’infants El Patinet que ha creat el projecte amb l’objectiu de fo-
mentar el gust per la lectura en família. 

Aquest curs, la biblioteca obrirà, 
sempre que les condicions per la 
Covid-19 ho permetin, de dilluns a di-
vendres de 16.30 a 19.30 h. I, en horari es-
colar estarà a disposició tant dels alumnes de 
la llar d’infants com els de l’escola de primària J.J. Ràfols.

S’han destinat 
1.018 euros a 

l’adquisició de llibres  
en català
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Torrelavit congela les taxes i impostos 
municipals per al 2021
L’Ajuntament assumirà l’increment de cost del servei de recollida 
d’escombraries per mantenir el preu del rebut als contribuents

L’Ajuntament de Torrela-
vit congela les taxes i im-

postos municipals per al 2021, 
tal com es va aprovar al ple muni-
cipal del mes d’octubre. L’alcalde, Manuel 
Raventós, assegura que la decisió respon 
a la voluntat del govern municipal d’estar 
al costat dels veïns i veïnes del municipi 
en un moment crític com l’actual. 
 
L’Impost de Bens Immobles (IBI), l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica i 
l’impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana s’adapten, 
amb aquesta aprovació, als nous precep-
tes que recomanen els serveis tècnics 
de la Diputació de Barcelona, però això 
no suposa, en cap cas, l’increment de la 
pressió fiscal, segons el govern municipal.
 
Les ordenances que sí registren modi-
ficacions són la taxa sobre el servei de 
menjador de l’escola bressol, que el go-
vern ha decidit suprimir per eliminar cà-
rregues a les famílies, tal com va explicar 
la regidora d’Educació, Teresa Mateu; i la 
taxa d’ús de les instal·lacions esportives 
que suma una quota de 8,18 euros per 
hora de desinfecció completa, d’acord 
amb els nous protocols Covid, amb un 
mínim de dues hores. Segons la regido-
ra d’Esports, Aida Alcaide, aquesta taxa 
s’ha hagut d’incorporar per cobrir la des-
pesa del servei que l’Ajuntament està 

obligat a fer per cada ús de 
les instal·lacions. La taxa se 

suma als 42 euros per hora que 
es paguen per fer ús de les pistes.

 
D’altra banda, Manuel Raventós ha des-
tacat la congelació del servei de recolli-
da d’escombraries malgrat que el cost 
del servei s’ha incrementat en els últims 
anys, al voltant d’uns 5.000 euros. Se-
gons l’alcalde, l’Ajuntament assumeix 
aquest increment del cost per poder 
mantenir el preu del rebut que els contri-
buents rebran aquest any.
 
Les ordenances fiscals de Torrelavit es van 
aprovar amb el vot en contra del grup mu-
nicipal de JuntsxTorrelavit. El seu portaveu, 
Ramon Riera, creu que la crisi actual obli-
gava a reduir els preus públics per afavorir 
encara més els veïns i veïnes del poble.

MUNICIPAL

TAXES I IMPOSTOS 
MÉS DESTACATS

IBI
Es manté el coeficient de 
2020. IBI rústica i urbana 
0,595% 

IAE
Es manté el coeficient de 
2020. 1a. 2,124 /  2a. 1,811

Impost Vehicles de 
Tracció Mecànica 
Es manté igual que el 2020

Instal·lacions esportives.
Per cada hora d’ús de 
les pistes del pavelló 
poliesportiu, fora de 
l’horari marcat per 
la Corporació per les 
activitats pròpiament 
esportives. 42€
Per cada hora de servei de 
neteja/desinfecció segons 
el protocol Covid-19 
(mínim dues hores). 8,18€

Llar d’infants
Dinar de 12 a 13 h sense 
menú de càtering                
S’elimina la taxa

Taxa escombraries
Es manté igual que el 2020            
170€

El govern vol estar al 
costat dels veïns i veïnes 
en aquest moment crític
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25.500 euros per arranjar 
camins de Torrelavit

Obres de repavimentació de la 
pista polivalent de Can Rossell

Aproven la nova organització 
de la llar d’infants

Gràcies a un ajut de 24.000 euros la Dipu-
tació de Barcelona, inclòs en el Progra-

ma Sectorial per a la millora de camins mu-
nicipals, a Torrelavit, farem intervencions per 
a la millora dels següents camins: des de la 
carretera fins al Molí Fidel i Cal Cardús. Des 
del carrer del Bessó fins a la Cadira, el celler 

Jean Leon i el Mas d’en Tort. Des de la Cadira 
fins a Cal Claret i la C-15 en direcció a Sant 
Martí Sadevesa. Des de Can Rossell fins a Cal 
Bori. Des de Cal Cardús fins a la Fortesa. I el 
camí de Cal Tresó i el camí Fondo.
El pressupost total del projecte és de 
25.500 euros.

Entre el 30 de novembre i mitjan desembre 
han tingut lloc les obres de repavimenta-

ció de la pista polivalent de Can Rossell. Amb 
una inversió d’11.585,75 euros, el projecte 
s’ha executat amb l’objectiu d’eliminar els 
bassals que es formaven a terra quan plovia 
i que condicionaven el joc. Aquesta acció és 
fruit d’una reivindicació històrica dels veïns i 
usuaris de la pista de Can Rossell, que l’equip 
de govern es va comprometre a fer seva a 
principi de l’actual mandat.
Aquesta intervenció se suma a l’anunci de 
l’inici de les obres del pavelló poliesportiu 
de Torrelavit que el govern municipal tam-
bé assumeix aquest any.

L’Ajuntament ha aprovat la Normativa 
d’Organització i Funcionalitat (NOF) de 

la llar d’infants el Patinet. Aquest tràmit ha 
coincidit amb la decisió de l’àrea municipal 
d’Educació de mantenir el personal de la llar 
aquest curs malgrat la reducció del nom-

bre d’alumnes a causa de la pandèmia. Se-
gons la regidora, Teresa Mateu, les tasques 
d’higienització de les aules i el material uti-
litzat obliguen a tenir més personal per ràtio 
d’alumnes, si es vol garantir la qualitat del 
servei que sempre ha donat el centre.

Els joves de Can 
Rossell pinten el 
local social

Un grup de joves de Can Rossell 
han pintat el local social per ini-

ciativa pròpia. L’Ajuntament de Torre-
lavit s’ha fet càrrec de la despesa de 
la pintura i ells han assumit la feina 
de forma voluntària com una manera 
de col·laborar en el manteniment de 
les infraestructures del municipi.

Nou sistema de 
llum a la pista 
polivalent
L’Ajuntament ha instal·lat un nou sis-

tema per a l’encesa de les llums de la 
pista polivalent. En primer el botó verd 
situat a la dreta de la porta d’entrada 
del pavelló, s’activen els llums de la pista 
polivalent durant 30 minuts. Aquest sis-
tema es podrà fer servir des de la posta 
de sol fins a les 21 h. L’Ajuntament l’ha 
instal·lat amb la intenció d’allargar les 
hores de disponibilitat de la pista, però 
demana a la població que ho faci servir 
amb responsabilitat.

Instal·len un 
embornal al final 
del carrer Sant Jordi

L’Ajuntament ha instal·lat un nou 
embornal al final del carrer Sant 

Jordi, al nucli de Can Rossell, una zona 
que patia petites inundacions perquè 
els embornals que hi havia fins ara no 
tenien prou capacitat per engolir ade-
quadament l’aigua en cas de pluja.   

L’Ajuntament ha 
començat les millores 

gràcies a una subvenció 
de la Diputació
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Comença a caminar el Pla d’usos per a l’Espai Jove de Torrelavit

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Torrelavit ha encarregat a Pep Montes, 

periodista, gestor cultural i consultor, la con-
fecció d’un projecte d’usos per a l’Espai Jove 
del municipi. La finalitat d’aquest procés és 
poder garantir la proximitat de les polítiques 
de joventut i adequar els recursos disponi-
bles del municipi a les demandes de la pobla-

ció jove. No sempre és fàcil. Per això cal asse-
gurar que el projecte de l’equipament juvenil 
estigui en consonància amb les necessitats i 
interessos dels i les joves de Torrelavit. 
El projecte es desenvolupa amb el suport 
de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació 
de Barcelona i s’elaborarà entre final de 
2020 i principi de 2021.  

L’Àrea de Joventut remarca la importància de 
fer costat a les persones joves torrelaviten-
ques en aquest moment tan difícil a causa 
de la pandèmia i que compliquen l’obertura 
i l’activitat de l’Espai Jove i d’altres accions 
dirigides a la població juvenil. Esperem que 
la situació actual passi ben aviat i puguem 
reemprendre de nou les activitats. 

Torrelavit tindrà 17 punts de wifi gratuït  
a l’espai públic l’any 2021
El projecte forma part del programa europeu wifi4eu que ha dotat 
l’Ajuntament amb una subvenció de 15.000 euros

Torrelavit tindrà un total de 17 punts 
amb servei de wifi gratuït de qualitat a 

l’espai públic. El projecte, que pretén posar 
Internet a l’abast de tothom, es desenvo-
luparà gràcies a una subvenció de 15.000 
euros provinents del programa europeu 
wifi4eu, creat per dotar de xarxa els parcs 
públics, centres socials o de trobada de 
veïns, piscines o pavellons poliesportius 
així com edificis públics.

Des d’ara i fins a la primavera de 2021, 
l’empresa penedesenca XTA farà el des-
plegament per garantir que el wifi de 
qualitat arribi al parc dels Miradors, la 
plaça de la Pau, la plaça del Casal de Cul-
tura, la plaça del carrer del Bosc, la plaça 
de Pau Vidal (Sant Marçal), la piscina 
municipal, el pont de Cal Mussons-Camí 
del riu, la deixalleria, la pista polivalent, 
el pavelló, la pista polivalent de Can Ros-
sell, el casal de cultura, l’ajuntament, 

el casal de joves, el teatre i el Centre 
d’Interpretació de l’Aigua.
El regidor de Noves Tecnologies i Comuni-
cació de Torrelavit, Sergi Urbano, assegura 
que està “molt satisfet” de poder executar 
aquest projecte que permetrà “fer arribar 
un servei de qualitat i gratuït a les princi-

pals zones de socialització del municipi”. 
Urbano creu que ningú no pot ser aliè a la 
importància que la xarxa wifi té en aquest 
moment a les nostres vides i, per això, “a 
Torrelavit, s’ha apostat per integrar-la 
amb la màxima normalitat en punts de 
trobada de veïnes i veïns.” 
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El comerç de Torrelavit se suma a La Marató 

La brigada municipal ha netejat i restau-
rat la tanca de fusta que hi ha al mirador 

del carrer Major per completar les tasques 
de restauració del mur de pedra que havia 
quedat afectat pel Glòria. En aquesta oca-
sió, la brigada ha tret els colors que hi havia 
a la tanca i l’ha deixada amb el color natural 
de la fusta nodrida amb olis protectors. 

Els comerços de Torrelavit s’han sumat a 
la iniciativa de La Marató de TV3 i pro-

posen als clients arrodonir uns cèntims en 
les seves compres per sumar per una bona 
causa. Per això, en el moment de la compra, 
els cèntims que els clients arrodoneixin ani-

ran a parar a una guardiola que estarà dis-
ponible a les botigues durant tot el mes de 
desembre. Els comerciants demanen la im-
plicació de tothom per aconseguir el màxim 
de diners que sigui possible per destinar a la 
investigació contra el coronavirus. 

L’Ajuntament de Torre-
lavit ha organitzat, amb 

el suport de la Diputació de 
Barcelona, una jornada de dina-
mització del comerç local que tindrà 
lloc el dia 19 de desembre per animar les 
compres de proximitat abans de les festes 
de Nadal. Durant la jornada hi haurà pa-
rades al carrer Major i música en directe. 
L’objectiu és donar a conèixer l’oferta dels 
comerços del poble i posar en valor la qua-
litat dels productes de proximitat.
L’alcalde, Manuel Raventós, creu que en 
aquest moment de restriccions de la mo-

bilitat és més important que 
mai que els veïns de Torrelavit 

siguin conscients que al poble te-
nen una àmplia oferta de productes 

de km0, de producció artesanal, i de molta 
qualitat. Per això, tant ell com la regidora de 
Comerç, Teresa Mateu, han volgut impulsar 
aquesta iniciativa a l’aire lliure pensada per 
complir amb tots els requisits necessaris per 
garantir la seguretat tant dels comerciants 
com dels clients. 
La iniciativa compta amb el suport de 
l’Ajuntament, que ha dissenyat unes 
mascaretes per adults i infantils, que es 

regalaran a l’hora de fer les compres el 
mateix dia 19. Aquells que no pugueu re-
collir la mascareta el dia 19, ho podreu 
fer a les dependències municipals a par-
tir del 21 de desembre, lliurant un tiquet 
de compra d’un comerç local.

Jornada de dinamització del comerç  
local abans de Nadal
El 19 de desembre hi haurà música en viu i parades al carrer  
Major per animar les compres abans de les festes

Neteja i manteniment 
de la tanca del carrer 
Major

L’Ajuntament vol 
conscienciar els veïns 

de la qualitat dels 
productes de km0

•Fotografia: Carles Olivé
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Torrelavit posa en marxa el fons de 
contingència per fer front a la Covid-19
El municipi acumula 24 positius i 230 sospitosos de coronavirus

Un total de 24 persones han donat po-
sitiu de coronavirus i s’han registrat 

230 sospitosos a Torrelavit des que es va 
decretar el primer estat d’alarma el pas-
sat mes de març. A l’Alt Penedès la xifra 
de positius registrats és de 3.189, i la de 
sospitosos s’enfila fins als 24.486. Des del 
primer moment, les persones afectades 
per la malaltia i les famílies o contactes 
directes han tingut seguiment del perso-
nal sanitari, sobretot els primers mesos, 
fins que s’han anat consolidant els proto-
cols d’actuació en cada cas. 
Des del passat 28 de setembre, el consul-
tori de Torrelavit ha reobert les portes i 
s’ha recuperat el servei habitual amb cita 
prèvia i evitant el contacte amb sospitosos 
de coronavirus. El consultori es va haver de 
tancar durant el confinament per garantir 
una ampliació dels horaris d’atenció des de 
de Sant Pere de Riudebitlles.

Durant l’estiu, el municipi ha recuperat les 
activitats en certa mesura, tot i que els pro-
tocols marcats des de la Generalitat van fer 
inviable la celebració de la festa major i les 
festes dels barris. A la tardor, amb l’inici del 
curs escolar i l’obertura de l’escola i la llar 
d’infants, i la reobertura de les activitats 
lúdiques al Casal de Cultura el poble va en-
trar en una certa normalitat que s’ha tor-
nat a estroncar amb la declaració de l’últim 
estat d’alarma. Les restriccions, però, han 
demostrat ser efectives i han permès la re-
cuperació de xifres d’infectats assumibles 
pel sistema sanitari. 

Amb l’aprovació del pres-
supost el mes de juny es 
va posar a l’abast de tota 
la població un fons mu-
nicipal de contingència 
Covid de 21.500 euros, 
dels quals 4.000 es van 
derivar a pal·liar la reducció 
d’ingressos de la llar d’infants. 
La resta han servit per crear una 
bossa d’ajuts de fins a 400 euros per a 
les famílies més vulnerables afectades 
per la crisi econòmica provocada per la 
pandèmia (per a la compra de menjar o 
per al pagament dels subministraments 
de la llar). Tanmateix el govern munici-

pal manté aquest fons obert 
amb la voluntat de sumar-

hi tots els ajuts que arribin 
de la Diputació de Barce-
lona i de la Generalitat 
destinats a cobrir despeses 

vinculades a la Covid-19. El 
regidor d’Hisenda, Sergi Ur-

bano, assegura que, de moment, 
l’Ajuntament no ha hagut de recórrer 

al romanent de tresoreria, però no ho des-
carta si la situació ho requereix. Precisa-
ment, l’Ajuntament de Torrelavit es va su-
mar a la iniciativa per demanar al govern 
de l’Estat que desbloquegés aquestes par-
tides dels pressupostos municipals.

L’Ajuntament no 
descarta recórrer 
al romanent de 
tresoreria si és 

necessari

NORMATIVA VIGENT TRAM 2
TOC DE QUEDA 
De dilluns a diumenge 
de 22 a 6 h

CONFINAMENT 
PERIMETRAL 
COMARCAL 
De divendres a les 6 h 
a dilluns a les 6 h

INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
50% de l’aforament

ACTES LITÚRGICS 
Missa a Sant Marçal, 
dissabtes a les 20h. 30% 
de l’aforament.

CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ 
DE L’AIGUA 
50% de l’aforament 
(cita prèvia).

BARS I RESTAURANTS
Oberts de 6 a 21.30h. 
Terrasses en taules 
de quatre, o grups de 
convivència, a dos metres 
de distància. Interiors 
50% de l’aforament.

CASAL DE CULTURA 
I BIBLIOTECA 
50% de l’aforament

COMERÇOS 
50% de l’aforament

ESPAI JOVE 
Obert dimarts i dijous. 
Màxim 6 persones
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Ordenances fiscals que donen 
l’esquena a la realitat dels veïns i 
veïnes de Torrelavit

El passat 26 d’octubre es va aprovar la modificació de les orde-
nances fiscals per a l’exercici 2021, amb el suport d’ERC i VIT, les 

quals es mantenen igual que enguany i, segons el Sr. Alcalde –“la 
voluntat de l’equip de govern es mantenir la pressió fiscal als veïns 
i veïnes de Torrelavit”. 
Junts x Torrelavit va dir NO a aquesta proposta pels següents motius:
1.- Des de l’inici de la crisi de la Covid-19, vàrem tenir clar que aques-
ta crisi no afectaria únicament a l’àmbit sanitari sinó que també ho 
faria en l’àmbit econòmic. Per això, vàrem proposar, entre altres 
coses, una baixada dels impostos per al 2021.
2.- Una altra proposta feta fou la de realitzar una enquesta a la 
gent del poble per conèixer de primera mà la situació real i poder 
prendre les accions més adequades a les seves necessitats. El re-
sultat reflecteix preocupació per l’economia familiar i la reducció 
d’ingressos conseqüència de la Covid-19. L’enquesta reflectia tam-
bé la petició de reducció de l’IBI i la taxa de residus. On és el reflex 
d’aquesta petició a les ordenances fiscals?
3.- L’afirmació que es manté la pressió fiscal és falsa. L’IPC acumulat fins 
aquest setembre és de -1,4%. Per tant, no és congela la pressió fiscal 
sinó que ens estan apujant els impostos en aquest percentatge.
Resumint, Junts x Torrelavit diu NO a aquestes ordenances fiscals per-
què no responen a la gravetat de la crisi Covid, ignoren la voluntat mani-
festada en l’enquesta a tots els veïns i veïnes i per la manifesta manca de 
capacitat i reacció d’aquest equip de govern davant les conseqüències 
d’aquesta pandèmia.
El 10 de maig, Junts x Torrelavit proposava dos programes munici-
pals d’emergència: un de social destinat a persones i famílies amb 
vulnerabilitat econòmica, i un de reactivació econòmica destinat a 
persones en ERTO, i a autònoms i empreses afectats pel cessament 
d’activitat o disminució de la seva facturació. L’equip de govern va 
tardar més de 100 dies a donar resposta a la primera proposta ,i a dia 
d’avui, després de 6 mesos, encara estan pensant la segona...
Això sí, l’equip de govern va aprovar un seguit de mocions recla-
mant a l’Estat la utilització sense límit del romanent de tresore-
ria —que al 31 de desembre de 2019 era de 919.788,00€ gràcies a la 
bona gestió econòmica dels anteriors governs municipals— quan 
actualment, ja està permès utilitzar aquest estalvi sense límit... 
Però malauradament, a data d’avui, està encara pendent de con-
vocatòria un ple extraordinari per aprovar la segona modificació 
de crèdit del pressupost... i la partida de despesa per la reactivació 
econòmica no hi és...ni se l’espera...
D’això se’n diu, treballar de cara a la galeria.
Rectificar és de savis, esperem que ho sàpiguen fer...
Junts x Torrelavit us desitja que passeu unes festes de Nadal tant bé com 
sigui possible i, sobretot, que aquest proper any sigui molt millor!

Cuideu-vos, cuidem-nos!

Ajuts de fins a 
900 euros per a 
microempreses i 
autònoms
El govern obre el fons municipal 
Covid al sector empresarial

El govern municipal obrirà aquest mes de desembre el fons mu-
nicipal de contingència Covid als autònoms i microempreses 

afectats per la crisi derivada del decret d’estat d’alarma, dictat en-
tre març i juny, o bé, el del mes d’octubre. La intenció del govern de 
Torrelavit és donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes del 
municipi que han patit les conseqüències de les mesures aplicades 
per frenar l’expansió del coronavirus.

Els autònoms i microempreses que optin a aquests ajuts tindran 
un límit de 900 euros i podran sol·licitar-los a partir del moment 
que s’aprovin les bases reguladores d’aquesta iniciativa. Segons la 
regidora de Promoció Econòmica, Teresa Mateu, la intenció del go-
vern és consensuar aquestes bases amb el grup municipal de Junts 
per Torrelavit, a l’oposició, ja que els seus regidors han mostrat in-
terès per aquest tema en diferents ocasions.

El govern municipal va decidir posar en marxa aquesta iniciati-
va arran dels resultats de l’enquesta que es va promoure des de 
l’Ajuntament i en la qual van participar un total de 121 famílies del 
poble. En aquesta enquesta, la majoria reconeixen que abans de 
l’estat d’alarma vivien còmodament i diuen que han perdut po-
der  adquisitiu. L’alcalde, Manuel Raventós, assegura que aques-
ta iniciativa neix amb la vocació de garantir el suport a l’activitat 
econòmica del municipi. Tant ell com la regidora de Promoció 
Econòmica mantenen la voluntat d’anar obrint sistemes d’ajuts 
als sectors afectats mentre es disposi de partida pressupostària 
per fer-hi front.  
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Moments d’aprenentatge, 
moments d’adaptació:

Hem acabat l’estiu i durant la tardor hem passat per noves 
restriccions com evitar les reunions de més de sis persones, 

restriccions de mobilitat municipal els caps de setmana i el toc de 
queda. Tot i així, amb les dificultats de gestió que el moment actual  
comporta, atenent les urgències que reclamen resposta i les deci-
sions del dia a dia, no hem deixat de banda els nostres objectius: 
treballar pel nostre poble i la seva gent per donar solucions en un 
moment on les dificultats són molt grans.

Aquests últims mesos hem pogut veure remodelat i sanejat el nostre 
pont de les escoles, mantenim viva l’aposta per la cultura segura sem-
pre que sigui possible en el context actual, millorem els espais esportius 
que cuiden la nostra salut, cuidem la nostra gent gran, millorem els 
espais municipals com l’espai infantil de la biblioteca municipal, estem 
compromesos amb el nostre entorn millorant els camins municipals, el 
medi ambient i el camí del riu. I avancem amb tecnologia: implantem 
wifi gratuït a les places públiques i hem adquirit 20 chromebooks pels 
alumnes de l’Escola J.J Ràfols. Hem presentat el projecte de Naturalitza-
ció del pati de les Escoles, un projecte que contempla ombres al pati de 
l’escola i una ordenació de l’espai de la zona dels pins. Un projecte tan 
engrescador com necessari perquè totes les persones utilitzin aquest 
espai per a gaudir-ne en qualsevol moment del dia. 

També incorporem ajuts socials per pal·liar els efectes de la Co-
vid-19 on, òbviament, ningú no en pot quedar al marge, fem tot el 
possible amb l’objectiu de treballar pel bé comú i donar resposta 
immediata a les necessitats. Per això, hem creat dues línies d’ajuts, 
una per a famílies (per aliments i per fer front a subministraments 
de la llar), i una segona línia d’ajuts per autònoms i microempreses. 

Durant aquests dies s’iniciaran les obres de reforma del pavelló i es 
donaran a conèixer les inversions per al 2021: millores en l’eficiència 
energètica i millores a la zona esportiva i diverses zones urbanes. 
Des d’ERC Torrelavit, com a part del govern municipal, hem demos-
trat que som capaços de governar per tothom amb un projecte clar 
i definit: Torrelavit i la seva gent.

En aquestes festes, les més importants de l’any, cal fer una pre-
visió de diferents escenaris degut a les circumstàncies sanitàries. 
Siguem empàtics amb tots aquells que ho passen malament, apro-
fitem el moment d’adaptació com un aprenentatge per sumar i 
millorar. Ara més que mai ens necessitem els uns als altres: neces-
sitem grans consensos. Ens trobem en un escenari que requereix 
perspectiva i mirada llarga per saber on volem i on necessitem anar. 
Gaudim de les festes, dels àpats i de les trobades, de la màgia 
d’aquests dies i omplim-nos d’il·lusió per un bon 2021 per a tothom!

Grup municipal d’ERC Torrelavit

A les acaballes d’aquest any tant complicat, estem molt con-
tents de veure complert un dels nostres principals objectius 

d’inversions d’aquest mandat: iniciar la reforma del pavelló. 
Des de la presentació de les nostres al·legacions el febrer de l’any 
2019 on mostràvem la nostra disconformitat al projecte inicial del 
pavelló, han passat moltes coses:  1. Noves eleccions i canvi de 
l’Equip de Govern. 2. Alinear objectius amb els companys de Go-
vern sobre el pavelló. 3. Replantejar el nou projecte de pavelló a 
partir de les necessitats reals dels seus usuaris i amb la implicació 
dels nostres tècnics, redactar una nou projecte per presentar als 
organismes oficials per la seva validació. 4. Mantenir les ajudes fi-
nanceres del projecte i aconseguir-ne de noves a través dels canals 
que l’administració posa a disposició dels municipis (Generalitat 
i Diputació), sense els quals aquests projectes no es podrien tirar 
endavant. 5. Fer la licitació de l’obra i concretar-ne el dia d’inici.
Un cop finalitzat tot aquest procés ja podrem iniciar la reforma del 
pavelló, que segurament serà a partir d’aquest mes de desembre.
Però el Grup Municipal de Veïns Independents de Torrelavit 
continuem assumint nous reptes i de cara a l’any 2021 recupe-
rem una proposta que hem inclòs al Pla d’Inversions General de 
l’Ajuntament de Torrelavit: la rehabilitació i assignació de nous 
usos de la pista de tennis, la qual porta més de 15 anys obsoleta.
Si recordeu, el CEP del Novembre de 2018 ja vam presentar aquesta 
proposta. De resultes d’una consulta participativa que vam obrir a 
tots els veïns i veïnes, els resultats van ser els següents: 

Des del Grup de Veïns Independents de Torrelavit volem desitjar 
a totes les famílies de Torrelavit molt bones Festes, salut, molta 
força, ànims, esperança i a gaudir-les amb responsabilitat! Bon 
Nadal a tothom!
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Torrelavit vol protegir els refugis  
antiaeris de Sabanell 
Demanarà que siguin declarats Bé Cultural d’Interès Local 

Amb la intenció de recuperar, valorar i protegir el patrimoni 
arquitectònic de la guerra civil espanyola en territori català, 

l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Torrelavit ha iniciat el procés 
per a la declaració dels refugis antiaeris de Sabanell com a Béns 
Culturals d’Interès Local (BCIL). El projecte es basa en la Llei del 
Patrimoni Cultural Català i pretén garantir la protecció necessària 
per evitar que es repeteixi el que ja va passar amb l’ampliació de la 
C-15: el refugi gran va acabar escapçat per ambdues bandes.

Segons els historiadors que han elaborat l’informe en defensa de la 
protecció d’aquests espais, Ramon Arnabat i Xavier Esteve, 
aquests refugis són “una joia patrimonial” amb un elevat in-
terès històric, ja que a Catalunya es conserven alguns refugis 
utilitzats per la població civil per protegir-se de les bombes 
franquistes, però són escassos els refugis antiaeris lligats als 
aeròdroms republicans, construïts entre 1936 i 1939.

El refugis antiaeris de Sabanell estan en bones condicions 
i són fàcilment recuperables i, després d’una intervenció arqueolò-
gica, serien visitables i es podrien incorporar a la Ruta del Vesper 
de la Gloriosa juntament amb els refugis ja recuperats de Santa 
Margarida i els Monjos i Vilobí-Pacs.

Segons Arnabat i Esteve, aquests refugis permeten conèixer més i 
millor la guerra civil espanyola i el seu impacte al Penedès, concre-
tament a la zona de Torrelavit, Font-rubí, el Pla del Penedès i Sant 
Pere de Riudebitlles, municipis vinculats a l’aeròdrom de Sabanell 
entre el 1936 i el 1939.

Els refugis antiaeris de Sabanell permeten conèixer les dinàmiques 
dels aeròdroms republicans, la seva estructura i funcionament, els 
vincles amb els altres aeròdroms que conformen el Vesper de la 
Gloriosa (Santa Oliva, els Monjos, Pacs-Vilobí i Sabanell), i com 
s’utilitzaven durant el conflicte bèl·lic.

La protecció dels refugis antiaeris de l’aeròdrom republicà de Sa-
banell permetrà convertir aquest espai en un actiu d’interès tu-

rístic i cultural. En aquest moment, a Torrelavit s’està treballant 
per consolidar l’oferta turística vinculada al Camí del Riu i l’ús de 
l’aigua als antics molins paperers, a través del projecte del Centre 
d’Interpretació de l’Aigua, i els refugis de Sabanell podrien incorpo-
rar-se a l’oferta de turisme històric i cultural del qual ja disposa el 
municipi. El govern municipal considera prioritari protegir aquests 
espais i enriquir així el patrimoni històric no només del municipi, 
sinó de tota la comarca.

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà serà 
l’encarregada de donar la benvinguda al 

nou any amb un concert de valsos i polques 
el dissabte 2 de gener al Teatre del Casal de 
Cultura de Torrelavit. El concert començarà 
a les sis de la tarda. L’entrada val 12 euros 
i s’ha de comprar amb antelació per poder 
complir amb la normativa Covid.

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà, di-
rigida per Carles Coll, és l’única orques-
tra de cambra estable i professional de 

Catalunya. Des de la seva fundació l’any 
1989 ha actuat en 44 països amb més  
de 3.500 concerts.

Comencem l’any amb 
valsos i polques

Els refugis de Sabanell 
són una joia patrimonial 
d’elevat interès històric
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L’auditori del Casal de Cultura de Torre-
lavit va obrir les portes l’1 d’octubre per 

commemorar el tercer aniversari del Pri-
mer d’Octubre de 2017, després de mesos 
sense cap acte públic presencial a causa 
dels protocols de restricció marcats per la 
Covid-19. Amb la presentació de la novel·la 
històrica Terra de Marca dels riudebitllencs 
Jaume Font i Jordi Romeu, Torrelavit va vo-
ler recordar una jornada històrica. 

L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, 
va encetar l’acte amb paraules de reco-
neixement a totes les persones que van 
fer possible el referèndum al poble i va 
encoratjar els veïns i veïnes a fer front a 
la repressió i mantenir viu l’esperit que va 
fer possible un acte de “democràcia real” 
sorgit del poble. “Ara hi ha molta gent que 
pateix”, —va dir Raventós, recordant els 
presos polítics, els exiliats i milers de re-
presaliats—, “però tenim esperança”. Igual 
que la novel·la Terra de Marca és el principi 
d’una trilogia, “l’1 d’octubre de 2017 va ser 
el principi d’una partida que no ha de parar 
fins a guanyar”, va tancar l’alcalde.

Els autors van explicar de manera distesa, 
com si fos una conversa informal entre ells, 
el procés de creació i redacció del llibre, re-
marcant alguns aspectes rellevants. L’actriu 
riudebitllenca Mia Esteve va llegir alguns 
fragments de l’obra, escollits prèviament i 
la violinista Carmina Font va posar música 
als fragments escollits.
Terra de marca explica el naixement d’una 
nació i les dificultats que els homes d’aquell 
temps, (any 947 dC), van tenir per edificar-
la quan el prior Ponç visita les terres sem-

pre perilloses de la marca penedesenca per 
trobar un indret on edificar un nou priorat 
benedictí. La rebuda per part dels senyors 
de les terres, però no va ser tan entusiasta 
com s’esperava. La novel·la descriu i dibuixa 
al detall uns moments de tensió frontere-
ra i de disputes constants pel territori. Els 
personatges són guerrers, monjos i pagesos 
que lluiten per construir un nou país.
El llibre, del qual ja s’ha publicat la segona 
edició, es pot trobar a qualsevol llibreria de 
l’Alt Penedès.

E l passat 8 de novembre Torrelavit ha-
via d’acollir un any més  el Most Fes-

tival, el Festival Internacional de Cine-
ma del vi i el cava 2020. Concretament 
aquí s’havien de veure La proyección, 

Tierra de cenizas, Eucaristia i Dolium Pé-
plum però degut a les restriccions sani-
tàries per intentar controlar els efectes 
de la Covid-19, des de l’organització s’ha 
decidit ajornar tot el festival fins el juny 
de 2021. El Most Festival celebrava en-
guany la seva desena edició, una xifra 
rodona que es vol commemorar tal i 
com requereix l’ocasió.

Les projeccions al nostre poble s’havien de 
complementar amb una visita guiada gra-
tuïta al Centre d’Interpretació de l’Aigua i 
amb el Most a les escoles el dia 6 de no-
vembre, activitat dirigida als alumnes de 
cicle superior de les escoles de Torrelavit 
i Sant Pere de Riudebitlles que, com en 
altres ocasions, havien  de poder gaudir 
de diverses projeccions de curta durada al 
teatre del Casal de Cultura, amb l’objectiu 
d’apropar i descobrir tot el que té a veure 
amb l’entorn natural i el sector de la vinya 
a partir del cinema i els seus autors.

Acte presencial a l’auditori del Casal de 
Cultura per commemorar l’1-O

Ajornat el Most Festival fins el juny del 2021 El protocol Covid 
obliga a suspendre 
el teatre per la 
Castanyada

Les restriccions Covid van obligar a sus-
pendre la representació de l’obra Allò 

que tal vegada s’esdevingué de Joan Oliver 
amb motiu de la Castanya a l’auditori del 
Casal de Cultura. Des de l’àrea de Cultu-
ra es va voler evitar les trobades de gent 
a la cua i entrades i sortides. La represen-
tació, a càrrec del grup de teatre La Torre 
de les Gunyoles es recuperarà quan sigui 
possible. Aquesta representació formava 
part de la 30a edició de la Roda de Teatre 
de l’Alt Penedès.

Raventós encoratja els 
veïns i veïnes a fer front 
a la repressió i mantenir 

viu l’esperit de l’1-O
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Elements  defensius  a  les  masies  del  nostre  
poble: baluards,  espitlleres i espieres

Pere Rovira i Alemany – Grup de Recerques El Podall

El baluard era un edifici de defensa de les masies o masos més 
grans i, principalment, d’aquells que es trobaven aïllats, als 

afores de nuclis urbans. Normalment, consistia en un pati qua-
drangular amb parets altes o clos de paret, que precedia l’entrada 
de la casa de pagès o masia.
A vegades —a més de les parets— encabien altres edificacions 
de la casa, com els cups, els cellers, els magatzems, corrals i pa-
llisses, el trull, o altres, que anaven lligats a l’edifici principal del 
mas. Hi havia una sola portalada amb porta de dues fulles, que a 
la nit es tancava, quedant així totes les dependències aïllades de 
l’exterior. L’edifici clos tenia una funció de protecció de possibles 
robatoris de lladres, rampinyes, o atacs de l’enemic en cas de con-
flictes i guerres.

Altres elements de defensa eren les espitlleres, que són unes 
obertures rectangulars estretes i allargades (estretes per la part 
exterior i molt més amples a la interior) fetes en un mur d’una 
fortificació o a les golfes d’una masia, per les qual hom pot mirar 
a l’exterior, i disparar de dins cap a fora sense gaire perill de ser 
ferit pels de fora.
També les masies disposaven, a vegades, d’un amagatall per als 
objectes valuosos (joies, diners, documents) en un lloc que nin-
gú pogués trobar. I fins i tot per amagar productes de menjar, 
a fi de tenir provisions i no passar gana, sobretot, en temps de 
guerres i persecucions. Aquest lloc, segons he llegit, podia ser 
sota de l’escala, al forn de pa, al coll del pou, a l’últim graó de 
l›escala, o al replà de l›entrada. 

Un altre element força comú en masies i cases —tot i no ser de-
fensiu— eren les espieres o també dits espiells; forats fets en una 
paret (o també en una porta) per poder guaitar o “espiar” des de 
l’interior el que passa a fora, o quina gent vol entrar a la casa sen-
se ser vist. En alguns masos estava situat a mitja alçada de l’es-
cala que pujava al primer pis. Alguns d’ells tenien forma d’algun 
motiu geomètric o floral i, des de la part del darrere, hom podia 
veure i/o escoltar qui hi havia o el que passava.
Al nostre poble encara queden diverses mostres de baluards i 
altres patis, espitlleres, i espieres; encara que alguns d’aquests 
elements ja han desaparegut, i altres s’han modificat amb el 
pas del temps.

BALUARDS 
A Terrassola
Can Comes (avui Celler Pardas).- Masia aïllada amb baluard amb 
dos portals d’entrada.
Cal Sastre.- Dintre i darrere de la casa de Cal Sastre hi ha un ampli 
pati que en el seu temps havia estat com un baluard o clos urbà. 
El carro hi entrava per un carreró —avui tapat— entre Cal Peret 
Riba (avui Banc Sabadell) i Cal Rovira; que avui en dia és un garat-
ge de Cal Sisco Carnisser.
Cal Font.- Al portal i estança que dona a la plaça de Sant Marçal, hi 
havia hagut un petit baluard on, en el seu temps, hi hagué una fassina.
Cal Carnisser de Terrassola.- Encara hi ha un pati urbà, entre cases. 
En una estança d’aquest pati, s’hi havia fet escola en el seu temps.
Cal Fàbregues.- Barri de Sant Martí Sadevesa. Molt bonic i carac-
terístic baluard d’aquesta masia medieval, conservat tal com era 
en el seu temps.
A Lavit
La Fassina o Cal Campaner.-  Avui hi ha tres cases, però es 
conserva el tancat del baluard amb la porta, que porta la data 

•Postal del 1913, on podem veure (a la part de la foto a baix ampliada) el baluard de 
cal Perico tal com estava llavors, amb la porta de cara a la carretera, i amb els dos 
batents oberts, i un altre portal sols obert a la part superior. Com que després de 
pluges i tempestes els entrava aigua i fang de les terres de davant la carretera, van 
tapiar els portals, i van obrir l’actual, a la banda est. També, amb el zoom, podem 
veure la propera barraca de vinya (d’obra) amb un canó granífug antipedregada a la 
seva teulada (el boom va arribar al voltant del 1904). Encara no hi havia ni escoles ni 
central elèctrica; i a la llunyania podem veure encara —amb algunes parets dretes— la 
masia de mas Vendrell, avui desapareguda gairebé del tot, masoveria que pertanyia 
a Cal Comes. I l’antic campanar d’espadanya de Sant Marçal de Terrassola, l’antiga 
entrada a l’església de Santa Maria de Lavit; i Cal Carnisser de Lavit encara per edificar.

•Part de l’anterior postal, on podem apreciar bé l’antic portal del baluard d’entrada 
a la masia de Cal Perico, a la banda de la carretera.  I el canó a la teulada de la ba-
rraca (esquerra imatge). També a Cal Tupet,  i a Cala Júlia o Pep Plater encara havien 
d’ampliar llurs cases.
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18... (segle XIX, quasi illegible). Sabem que hi havia hagut, en el 
seu temps, una fassina de destil·lar alcohol (encara resta pintat 
parcialment i descolorit a l’entrada del baluard, el lloc que fóu: 
“FÁBRICA DE ALCOHOL”); i un trull, propietat de la família Vallès 
de Lavit (grans hisendats en temps pretèrits, fins a l’estrall de la 
fil·loxera, moment en què es va desmembrar).
Cal Tort (avui Mas Taiona).- Típic baluard de masia molt ben con-
servat. Fora d’ell, en aquest cas hi ha encara l’edifici de la pallisa, 
amb la seva era per batre cereals.
Cal Perico.- Masia amb baluard, ara amb la porta a un lateral; 
però que havia estat al bell mig de la paret que dona a la carre-
tera (eren dos portals, avui en dia tapiats, que hom encara pot 
apreciar)
Cal Vicari.- Masia que té un baluard a la part posterior de la casa, 
amb la porta al lateral que dona al torrent de Mas Vendrell.
Cal Cardús.- Gran masia medieval amb baluard amb edificacions 
a totes bandes (cellers, i tres masoveries i altres dependències 
agrícoles). Amb porta porxada.
Can Rossell.- Masia amb un baluard o clos que inclou a dins un 
espai ajardinat.

Cal Trumfo de Can Rossell.- Masia que tenia un bonic baluard que 
es va enderrocar per fer-hi un nou habitatge. Actualment, entre 
la casa nova feta i la de Ca la Maria de Terrassa (família Compte), 
queda encara amagada al seu interior, la façana de la casa, un bal-
có, i un rellotge de sol.
 
ESPITLLERES:
En tenim gran quantitat (de més antic anomenades sageteres, per 
a poder disparar sagetes) a la masia medieval de Can Esbert de 
Raïm (Lavit), avui seu de les Caves Segura Viudas), en llurs canto-
neres del que sembla fóu més antigament la Torre Guilamany, do-
cumentada ja al segle XI (fortalesa o torre militar de vigilància).

•Baluard amb entrada força deteriorada del lloc de “La Fassina” (Lavit), antigament 
més conegut com El Trull. Els pilars de banda i banda del portal, de grans carreus ben 
tallats de pedra de turo. (Foto de Pere Rovira).

•Baluard de Cal Tort (avui Mas Taiona), amb la porta i els pilars de carreus de pedra de 
turo, on manca la bola ornamental d’un d’ells. (Foto de Pere Rovira).

•1.-  Espitllera de Cal Xacó de Terrassola, que dona a un teulat veí. (Foto d’Anna Maria Rius). 
2.- Espitllera doble a una banda de la sala del primer pis de la masia de Can Fàbregues de 
Sant Martí Sadevesa (Terrassola), i encarada de davant cap a darrere. A l’altra banda del pis, 
n’hi ha un altra de simple. (Foto de Pere Rovira).

• Portal d’entrada al bonic baluard de la masia d’origen medieval de Can Fàbregues o 
Casa de Baix (antic Can Soler de Secabecs) al barri de Sant Martí Sadevesa de Terras-
sola. (Foto de Pere Rovira).
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A Cal Fàbregues (Sant Martí Sadevesa – Terrassola) se’n conser-
ven quatre: dues que estan a banda i banda del portal d’entrada 
al balurard, esbiaixades de dins cap enfora; i dues més de molt 
curioses, al menjador del primer pis de l’edifici; una a cada costat, 
dins altres estances,  i que curiosament, van de la banda de fora 
cap a endins, apuntant esbiaixat a la part posterior del menjador. 
Sembla ser que eren per si de cas els lladres o assetjadors passa-
ven el portal del carrer i entraven a la casa, al pujar les escales i 
entrar al primer pis, els estadants els esperaven per poder defen-
sar-se i disparar quan fessin acte de presència. A més, n’hi ha una 
que és doble.
També sabem que n’hi havia hagut alguna a la masia de Can 
Cardús (Lavit). I a la masia de l’Arboçar (Lavit), encara n’hi que-
den dues i, sobretot, una de molt bonica, reforçada a la part su-
perior amb una petita biga de fusta. També a Cal Sellarès o Cal 
Peio (el Vilet - Lavit) i a Cal Xacó (Terrassola). I potser encara 
alguna més.

ESPIERES
N’hem trobat a Cal Fàbregues (Sant Martí Sadevesa – Terrassola); a 
Cal Damià —casa nadiua de la família— de Terrassola, i Cal Sellarès 
o Cal Peio, (el Vilet - Lavit), i potser en trobaríem alguna més. Unes 
espieres més petitones i modernes, generalment metàl·liques, eren 
usades a les portes, a mitja alçada, amb la mateixa funció.

Vull agrair a Agustí Batlle l’ajuda en la recerca d’alguns elements, 
i a les famílies propietàries de les cases i masies per haver-nos 
deixat entrar a fer les fotos.

•Espitllera a la masia de l’Arboçar (Lavit), que dona a la banda del Torrent de 
l’Almirall. Curiosament, l’embigat del sostre està reforçat amb una petita biga traves-
sera. (Foto de Pere Rovira).

•Espitllera avui tapiada a la part exterior de Cal Sellarès o Cal Peio, al barri del Vilet, 
a Lavit. (Foto d’Àngels Solanes).

•Algunes espitlleres cantoneres a Can Esbert de Raïm (avui seu de les Caves Segura 
Viudas), de les nombroses que hi ha al magnífic edifici medieval, documentades des 
del segle XI. (Foto de Pere Rovira).

•Espiera de Cal Sellarès o Cal Peio, al barri del Vilet, a Lavit. (Foto d’Àngels Solanes).

•1.-  Espiera de la masia de Can Fàbregues de Sant Martí Sadevesa, a l’alçada de mitja 
escala de pujada al primer pis. (Foto de Pere Rovira).
2.- Espiera de Cal Damià de Terrassola que estava tapiada, apareguda en les obres de 
remodelació de part de la casa l’any 2012, a mitja alçada de l’escala que mena al primer 
pis. (Foto de Pere Rovira).
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Més informació sobre el Pont dels Col·legis i 
de les altres donacions de Pau Vidal i Rovira
En Pau Vidal Rovira (1959-1938), natural de Torrelavit i que va 
viure uns 45 anys a Rosario de Santa Fe de l’Argentina —país 
on va acabalar la seva fortuna— va fer quatre donacions im-
portants al nostre poble, entre altres actes de filantropia que 
es desconeixen. 

La primera donació fou el cobert pel rentador públic de sota 
el pont de Can Mussons. Va ser construït abans del 22 de ge-
ner del 1925 pel paleta Joaquim Cardús. No per tothom aquest 
rentador va ser ben acollit: algú es va queixar perquè el sostre 
del safareig perjudicava les terres de darrere, ja que no els to-
cava el sol. Encara no havia passat un any d’aquesta obra, que 
el nom de Pau Vidal ja és «cisellat» en una plaça d’una plaça 
del poble que s’havia reconstruït a la banda nord del carrer de 
Sant Marçal, segons es llegeix a l’acta de l’11 de setembre de 
1925 (a prop hi ha la casa on va néixer, situada en el carrer de 
la Font). L’alcalde Enric Nadal i Llopart li ho va fer saber i Pau 
Vidal va agrair el gest per carta, des de Rosario5. 

La segona donació fou el rellotge i campanes  pel cloquer 
quadrangular del segle XVII  de l’església de Sant Marçal. El 
paleta Joaquim Cardús va ser qui va aixecar aquest campanar 
per tal de poder posar-hi el rellotge en la seva part alta. Se-
gons una postal d’inicis del segle XX, es va haver de sacrificar 
també l’afegitó, que era com un petit campanar de paret o de 
cadireta (d’espadanya), que hi havia a dalt de tot del campa-
nar del segle XVII. En aquest afegitó sembla que hi anava una 
tercera campana (més petita que les dues de sota). El cost 
de l’obra, la qual es va iniciar l’any 1927, va ser de 2.639 pes-
setes6. La instal·lació del rellotge, que la va portar a terme 
Rigoberto Marqués, va costar 332,55 pessetes (jornals i ma-
terials d’instal·lació inclosos). Josep Sabaté va servir l’esfera 
de vidre, que a l’Ajuntament li va costar 160 pessetes9. No es 
comprèn que aquests darrers costos, els d’instal·lar el rellot-
ge i el de l’esfera de vidre, fossin apuntats en el Llibre d’Actes 
amb un retard de tres anys. Per no comportar confusions, cal 
esmentar que l’any 1930 hi havia un altre rellotge a la casa 
Consistorial. Se sap perquè Josep Llorens Castells en fa una 
reparació que va costar quinze pessetes. Val a dir, però, que 
fins ara encara s’ignoren les dimensions i característiques 
d’aquest segon rellotge. 

Aquell nou campanar amb el rellotge donat per en Pau Vidal 
fou inaugurat a la Festa Major d’estiu d’aquell mateix any, el 
1927, el dia 15 d’agost. S’havia programat a les 12 del migdia i 
s’havia convidat a les dues societats recreatives del terme per 
si volien acompanyar les autoritats amb les seves músiques 
per a fer més «esplendorós» l’acte (ho van acordar sols tres 
dies abans de la Festa Major!). En la celebració es van batejar 
dues campanes —Pau i Agustí van ser els seus noms— les quals 
també foren donació de Pau Vidal. 

Mirant les fotos d’aquell nou campanar, observem que dispo-
sava de, com a mínim, quatre allotjaments per a campanes. 
Es pot suposar que les campanes velles segurament van ser 
aprofitades pel nou campanar i les d’en Pau Vidal devien ser 
les dues petites de just sota del rellotge. S’ha de creure que la 
cinquena campana, la de l’afegitó de l’antic campanar, si exis-
tia, bé es devia també aprofitar.

En els dies 24 i 25 d’agost del 1936, entre altres maldats, es roba-
ren cinc campanes de les dues esglésies del poble (Santa Maria i 
Sant Marçal) valorades l’any 1944 en trenta mil pessetes. 
A l’interior del campanar hi havia una inscripció en llatí al-
legòrica a la donació: «Horologium a Paulo Vidal oblatum 
Rectore Segismundo Tomeu Anno 1927». Segons Mossèn Josep 
Maria Aragonès, l’any 1926, Mossèn Segimon ja era el rec-
tor del poble. Per tot plegat no hem de dubtar gaire del seu 
protagonisme en la benedicció de les campanes, tot i que el 
periodista de La Vanguardia del 21 d’agost del 1927 no li va 
venir bé apuntar el seu nom en l’article de la «inauguració del 
rellotge del campanar». 

A primers de setembre del 1927 es decideix col·locar un fa-
nal en el rellotge. S’encarrega a Josep Amat donar-li corda, 
per la qual cosa se li pagarà 60 pessetes a l’any. Però realment 
qui se n’ocupa és Josep Roca Bou, que percep 82,50 pessetes 
per aquesta feina des del dia de la inauguració fins al 31 de de-
sembre del 1928. Josep Roca continua amb aquesta tasca l’any 
1929. No hi ha res apuntat pel que fa a l’any 1930. L’any 1931 
no s’escriu el nom de qui dona corda, però sí la mateixa paga 
de 60 pessetes. El 1932, 1933 i 1935 fou Joan Font Quintana qui 
donà corda al rellotge. Dels anys 1934, 1936, 1937 no hi ha res 
escrit. L’any 1938 fou Josep Pujades Mir, l’agutzil, qui va donar 
corda tot l’any per les acostumades 60 pessetes, però no per 
gaire temps més: el 5 de juliol del 1939 va morir d’un tret al 
Camp de la Bota (Barcelona). Dels anys 1939, 1940, 1941 i 1942 
no es pot saber qui donava corda al rellotge de Pau Vidal per-
què el Llibre d’Actes d’aquests anys, a hores d’ara, no s’ha tro-
bat. Dels anys posteriors al 1942... el toc de quarts i hores va 
seguir sonant als quatre vents (la maquinària d’engranatges 
estava connectada a les campanes) fins que el campanar va 
anar a terra, l’any 1962. 
La demolició del campanar es va produir arran d’unes obres 
iniciades l’any 1957 per la Diputació de Barcelona, en les quals 
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també es va enderrocar la sagristia que hi havia sota el campa-
nar (construïda a principi del s. XX). 
El diumenge 2 de juny del 1929, Pau Vidal i Rovira va visitar el 
poble i davant de l’Ajuntament se li va llegir una acta per no-
menar-lo fill adoptiu i predilecte de Torrelavit. La Vanguar-
dia en dona fe. 
El 5 de juliol, l’Ajuntament aprova el pagament de 54 pessetes 
a Pau Miquel (l’amo de cal Met) pels dinars servits en el dia de 
l’homenatge. 
La tercera donació: el Pont dels Col·legis o de les Escoles
En els 90 anys de vida del pont, són forces les generacions de 
veïns del poble que hi han passat un munt de vegades. La seva 
estructura singular sembla que cusi els dos pobles que preci-
sament enguany fa 100 anys que es van unir. Per tot plegat val 
la pena saber més detalls del seu naixement, quan fa ben poc 
s’ha restaurat i embellit. 
Per La Vanguardia del 5 de juliol podem saber que va ser el dis-
sabte 29 de juny del 1929 el dia que es va col·locar la primera 
pedra del pont. Ni havia passat un mes del seu homenatge, 
que ja donava el seu fruit. No s’ha trobat cap referència so-
bre aquest dia als llibres d’actes i, per tant, es pot creure que 
aquesta primera pedra també la va costejar Pau Vidal (la de 
les escoles la va pagar el municipi: 50 pessetes). La pedra és 
molt probable que fos col·locada a la banda sud, just on hi ha 

les escales amb el nom del mecenes i l’any de l’efemèride. El 
banquet d’aquesta celebració, al teatre de les escoles, va anar 
a càrrec, econòmicament, també de Pau Vidal. 
En l’Acta del 8 de desembre del 1929 hi ha copiat literalment el 
contracte signat per Pau Vidal i el paleta o contractista d’obres 
Joaquim Cardús Miquel. L’havien signat el primer dia de desem-
bre. També el signa el cosí de Pau Vidal, Josep Sabaté Vidal, de 
Sant Sadurní d’Anoia, qui actuarà en representació del donant 
(com en d’altres ocasions) quan aquest no pugui ser present 
en el seguiment de les obres i en els diferents pagaments. Per 
aquest temps, en Pau Vidal ja s’havia instal·lat a Sant Sadurní. 
Segurament ja vivia en la magnífica casa del carrer Diputació, 
5, amb la seva jove esposa, Josefa Baró Sabater (Pepita). 
En l’Acta del 8 de desembre del 1929, el secretari escriu: 
«Hace uso de la palabra el Sr. Presidente para encomiar el gene-
roso propósito del Sr. Vidal que resolverá uno de los problemas 
que el Ayuntamiento tenía planteado con más intensidad ya que 
era evidente la necesidad de procurar un fácil acceso al hermoso 
grupo Escolar donado por los hermanos Rafols. La Corporación 
había intentado resolver este problema, pero chocaba con di-
ficultades de carácter económico insuperables, pues de sobras 
es conocido el estado precario del Erario Municipal como conse-
cuencia de determinados gastos extraordinarios que ha tenido la 
Corporación en estos últimos tiempos. Gracias a la esplendidez 
de D. Pablo Vidal puede ya darse como un hecho lo que hasta 
el presente no pasaba de ser un ideal inasequible de momen-
to. Como puede verse del contrato transcrito, el Ayuntamiento 
tendrá que hacer un pequeño sacrificio económico, pero cree 
la presidencia interpretar el sentir de todos los Sres. Concejales 
afirmando la necesidad de aceptarlo.» 
Quines despeses extraordinàries van deixar «l’Erari Municipal» 
en estat precari? Assenyala l’escrit que era de sobres conegut. 
Segons Pere Camps i Pere Rovira, «(...) foren aquests uns anys 
de prosperitat econòmica per al poble ja fusionat, tota vegada 
que encara s’arrossegaven els guanys obtinguts a conseqüència 
de la Guerra Europea (Primera Mundial), mantenint-se els vins 
a bon preu, treballant les fàbriques de paper fortament (...)». 
Per tant, «l’Erari Municipal» de l’any 1929 no tenia per què es-
tar gaire afectat, si considerem, a més, que l’onada de la gran 
crisi mundial no arribà al poble fins a finals de l’any 1931. Com 
s’explica que quan va prendre relleu el govern municipal repu-
blicà a la primavera de l’any 1931 les arques de l’Ajuntament 
eren ben buides i amb importants deutes? Si donem una ullada 
a les actes d’aquells temps, ens adonarem que aquesta qüestió 
sols és la punta de l’iceberg, ja que la Generalitat de Catalu-
nya, el 30 de desembre de 1932, declara ferm desestimar els 
recursos interposats pels alcaldes dels anys 1923-24 a 1928 i 
acorda notificar i requerir a aquests alcaldes «perquè en deu 
dies facin efectives les responsabilitats resultants essent exi-
gides en cas contrari per la via de constrenyiments». Aquest 
assumpte finalment sembla que es va resoldre amb la desti-
tució de l’Ajuntament democràtic el 22 d’octubre de 1934, que 
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de pas també es clausurà el local de l’Esquerra. Mort el gos, 
morta la ràbia. 
L’esmentat contracte anava acompanyat d’un plànol amb les 
dimensions i la forma que havia de tenir el pont. En els escrits 
fan servir el nom de «passarel·la» per referir-s’hi, que potser 
és més exacte, ja que el seu metre i vint d’amplada amb les se-
ves baranes d’un metre d’alçada, sols pot donar pas a vianants. 
El pont va costar 27.000 pessetes.
Si no hi va haver cap contratemps del tipus permisos i clima-
tologia, les obres van començar a primers de març del 1930; i 
sembla que el pont (sense les escales llargues) ja estava acabat 
el 18 de maig. Es devia construir amb tan sols uns dos mesos i 
mig, com a màxim. Sols faltava construir les escales de la ban-
da dels col·legis. D’aquí ve que la primera pedra no la devien 
col·locar en aquesta banda. 
Si els fonaments van sobrepassar els tres metres de profundi-
tat, les despeses de més també les va pagar en Pau Vidal. 
Sota el pont hi havia una vinya. Fins a l’any 1935 l’Ajuntament 
no dona 44,45 pessetes als successors de Pau Miquel Casane-
llas pels danys i perjudicis ocasionats per la construcció del 
pont (havien passat cinc anys!). 
El ciment armat amb el qual es va construir el pont va ser de la 
marca Samson o Asland o bé Landfort (ho va decidir un facul-
tatiu de Pau Vidal). 
En un principi, dels dos accessos del pont se n’havia de fer 
càrrec l’Ajuntament (materials i feina); és a dir, s’havia de 
descomptar el seu cost de les 27.000 pessetes i l’Ajuntament 
ho havia de pagar al paleta; però pel que sembla, al final sols 
li calia pagar les escales de la banda dels col·legis. El 4 de 
juliol del 1930, Pau Vidal va acudir a la sessió de la Corpora-

ció municipal amb un plànol que assenyalava com s’havien 
de construir les escales, les llargues; i s’oferí també a cos-
tejar-les. Aquell dia es va acordar que l’Ajuntament sols pa-
garia el revestiment de la paret de la banda de les escoles 
(que havia de ser de 20 centímetres), la feina i el filferro de 
la part del torrent i la paret de la barana (1.218 pessetes que 
Joaquim Cardús, el paleta, no va cobrar fins a finals del 1932, 
dos anys més tard d’executades les obres). En Pau Vidal, que 
llavors s’acostava als 71 anys, en aquella sessió també va for-
mular una condició: que si Joaquim Cardús no començava les 
escales esmentades en quatre dies, de la feina se n’ocuparia 
un altre paleta. Era evident que li corria pressa veure l’obra 
acabada (va morir vuit anys més tard, a les acaballes de la 
guerra, el 8 de setembre del 1938). 
Joaquim Cardús devia tenir fama de ser llarg en la feina, ja que 
per fer les escales de la banda de les escoles sols va tardar, a 
tot estirar, un mes i mig. L’agost del 1930 ja es devia poder pas-
sar pel pont. 
El Pont de les Escoles es va inaugurar la tarda del diumenge 
10 d’agost del 1930, ja que el dia 15 era divendres i es temia 
que amb la festa pel mig (el dissabte era dia feiner), algunes 
de les autoritats no fossin presents a l’acte. L’alcalde abans 
havia anat a veure Pau Vidal a «Caldes de Montbui» (lloc de 
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residència?, d’estiueig?) per si trobava cap inconvenient amb 
aquesta data per a la inauguració de l’obra. 
Com que la celebració es va fer a la tarda, sols hi va haver un 
«link» (un pica-pica?), servit al Teatre de les Escoles. No s’ha 
trobat el seu cost en el Llibre d’Actes i això fa pensar que devia 
ser un altre obsequi de Pau Vidal. 
Els pagaments del pont al paleta es van fer efectius en quatre 
moments: 6.000 pessetes quan els fonaments van estar plens; 
7.000, quan els pilars van arribar al nivell del pont (uns 20 me-
tres de fondària, segons La Vanguardia del 13 d’agost del 1930); 
7.000, un cop van finalitzar les obres; i el restant, al cap de 90 
dies d’aquest darrer pagament. Pau Vidal tenia aquests diners 
ingressats a la sucursal del Banc de Vizcaya de Sant Sadurní 
d’Anoia. 
Al cap de 60 dies de finalitzat el pont s’haurien d’haver fet les 
proves de resistència. Aquestes proves haurien hagut de con-
sistir a carregar el pont amb un pes de 500 quilos per cada 
metre lineal. El pont té una llargada de 44,07 metres. 
El Consell municipal fa arribar un testimoniatge de l’acta de 
la sessió del 25 de gener de l’any 1931 a Pau Vidal. En aquesta 
Acta el secretari, de manera ampul·losa, expressa la immensa 
gratitud que sent el Consistori, principalment per la donació 
del pont. 
A partir de l’agost del 1931, amb el nou Consistori republicà, 
s’inicien les gestions amb la Prefectura de la Divisió Hidràuli-
ca del Pirineu Oriental de Barcelona i el Departament d’Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de 
poder legalitzar el pont. 

El dia 17 de setembre de 1932 es van fer les operacions de reco-
neixement final i proves del pont per part de l’enginyer de ca-
mins Antoni Mariño González i el capatàs Bernardino Lahora 
Binaluro de la Divisió Hidràulica del Pirineu Oriental. El cost va 
ser de 193,55 pessetes. L’Ajuntament havia contractat l’elec-
tricista Josep Costa, de Sant Sadurní d’Anoia. Amb una bomba 
elevadora va omplir d’aigua el pont i així es va poder provar 
la seva resistència. Aquest servei va costar 125 pessetes. Amb 
les mides del pont es fa evident que fou necessari omplir-lo 
d’aigua menys de la meitat de l’alçada de les baranes per tal de 
repartir els 500 quilos de pes per metre lineal que s’havia esti-
pulat en el contracte. El retard d’aquestes proves va ser d’uns 
dos anys, malgrat que el contracte deia que s’havien d’haver 
realitzat a l’octubre del 1930. 

No és fins el 4 de març del 1933 que la Delegació dels Serveis 
Hidràulics del Pirineu Oriental, previ pagament de pòlissa de 
150 pessetes, legalitza i autoritza el trànsit públic pel Pont de 
les Escoles, així i tot ja feia temps que se’n feia ple ús. 
Com a anècdota es pot explicar el que li va passar a una perso-
na d’aquest poble quan devia ser jove: tot fent conversa amb 
algú va tocar com qui res una de les deu boles que hi havia da-
munt de les baranes, just per sobre on hi ha cadascun dels tres 

pilars i en els dos extrems del pont. Quin ensurt va tenir quan 
va veure que la bola es movia i va anar avall, cap al torrent!
El pont actualment sols té cinc boles: les altres cinc han estat 
substituïdes per robustos fanals que, com a sentinelles, sem-
bla que resguardin els vianants de tot perill. 
El Pont de les Escoles és la donació més cara de totes les que va 
fer Pau Vidal al poble, però també, sens dubte, la més valorada 
per la seva gent. 

La quarta donació important de Pau Vidal va ser la reconstruc-
ció o reposició de la Creu de Lavit. En els llibres d’actes s’ha 
trobat que abans ja n’hi havia hagut una, de Creu de Terme. La 
inscripció al peu de la seva base, «Respecteu la creu reconstru-
ïda per Pau Vidal Rovira. Any 1931», fa suposar que la creu o les 
creus anteriors ja havien sigut objecte de bretolades, com les 
que hi va haver després, a finals dels anys 40 i inicis dels 70. 
L’única referència que s’ha trobat d’aquesta donació és a La 
Vanguardia del 24 de juliol del 1931. 
El diumenge 5 de novembre del 1933 a Pau Vidal se li fa encara 
un nou homenatge, aquesta vegada per la tasca filantròpica 
a benefici de la comarca del Penedès. La Corporació Munici-
pal no va assistir a aquest acte amb banquet de més de 200 
comensals, segons relata La Vanguardia del 12 de novembre . 
És fàcil endevinar el motiu: al cap de dues setmanes, el 19 de 
novembre del 1933 hi hagué les eleccions legislatives (en les 
quals van poder votar per primera vegada les dones) i l’acte va 
ser clarament un míting dels radicals. 
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La Covid marca l’acte institucional 
de la Diada a Torrelavit
Com moltes de les activitats culturals, 
socials i festives, la Diada Nacional 
de Catalunya de l’Onze de Setembre 
aquest any també va ser atípica perquè 
es va haver de fer una celebració molt 
més reduïda i adaptada a les restric-
cions marcades pel Procicat amb motiu 
de la Covid-19.

Des de l’Ajuntament es va convocar els to-
rrelavitencs i torrelavitenques a les 12 del 
migdia a la plaça del Casal de Cultura per 
sumar-se, amb un acte senzill, a la com-
memoració de la data que es va fer arreu 

del país, amb accions a favor dels drets i 
les llibertats del poble de Catalunya. 

L’alcalde, Manuel Raventós, va llançar un 
missatge de confiança davant la crisi sa-
nitària que estem vivint i va explicar que, 
des de l’Ajuntament s’han pres totes les 
mesures necessàries perquè tant l’inici 
del curs escolar com la represa de les ac-
tivitats culturals siguin els més segures 
possibles. També va tenir un record per 
les persones empresonades i exiliades 
i va reclamar una república més justa 
i sobirana on els drets socials i polítics 

siguin els verita-
bles fonaments de 
la societat.

Seguidament, diversos representants dels 
grups municipals i de l’ANC de Torrelavit 
van llegir els manifestos elaborats per Òm-
nium Cultural i l’ANC en motiu de la Diada.

L’acte va estar amenitzat per l’acordionista 
Anna Peret, representant dels Músics per 
la Llibertat de Vilafranca del Penedès, que 
va interpretar diverses peces i va finalitzar 
amb el cant d’Els Segadors.

L’alcalde reclama 
una república més justa i 

sobirana on els drets socials 
i polítics siguin fonaments 

de la societat
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Voluntaris de Torrelavit recullen 150 quilos 
de brossa i deixalles al Camí del riu
La iniciativa s’emmarca en el programa Let’s Clean up Europe promogut 
per l’Agència de Residus de Catalunya

Una quarantena de voluntaris de Torrelavit van recollir 150 qui-
los de brossa i residus en l’activitat Fem dissabte! que va tenir 

lloc el diumenge 20 de setembre al Camí del riu. Impulsada per 
l’Ajuntament de Torrelavit, aquesta iniciativa voluntària forma 
part del programa Let’s Clean Up Europe que promou l’Agència Ca-
talana de Residus de Catalunya juntament amb administracions 
de tots els països de la UE.
 
Plàstics, trossos de roba vella, ampolles, llaunes, pneumàtics de 
bicicleta, pancartes i cartrons va ser el més trobat per part dels vo-
luntaris que es van dividir en tres grups per fer neteja des de la zona 
de les Hortes, al costat del Parc de les Pubilles fins al Molí Blanc, 
dins del tram del Camí del riu que passa per Torrelavit. La neteja va 

acabar al Molí Blanc on tots 
els assistents van compartir 
un tall de la típica coca de 
Torrelavit.
L’endemà les deixalles van ser 
traslladades a la deixalleria municipal on s’han seleccionat per garan-
tir el reciclatge del màxim de residus possibles. La regidora de Medi 
Ambient, Anna M. Perona, s’ha mostrat molt satisfeta de “la resposta 
de la població davant una convocatòria que permet avaluar i millorar 
el compromís real amb el medi ambient i l’entorn natural del  munici-
pi”. Perona creu que l’Ajuntament ha de continuar impulsant iniciati-
ves d’aquest tipus que també ajuden en l’educació dels més petits en 
uns valors que són fonamentals per afrontar el canvi climàtic. 

El que es va trobar van ser 
plàstics, trossos de roba 
vella, ampolles, llaunes i 

cartrons
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“Les vinyes aporten identitat a Torrelavit. 
Formen part de l’ADN del poble”
Nil Font. Pagès

Com veus el sector en aquest moment?
Ara, actualment, el veig bastant fotut. 
Penso que ens vindran dos o tres anys 
bastant complicats. La situació és deli-
cada. Amb tot el sector de la restauració 
tancat, les ampolles queden al celler i 
això repercutirà als pagesos que ens tro-
barem sense poder vendre raïm. I això 
després d’aquesta collita... 

Creus que fer tot el procés 
pot millorar la situació 
per a alguns pagesos?
Sí. Juntament amb el meu 
germà i un amic tenim un 
petit projecte. Fem 2.500-
3.000 ampolles amb la 
intenció de valorar més el 
producte de proximitat de Torre-
lavit. L’objectiu és donar-lo a conèixer 
allà on puguem. 

Com ho feu? La inversió d’un celler és 
molt costosa...
Som tres i aprofitem les instal·lacions 
de Vitalpe (en som socis) i elaborem allà 
una petita part de la collita. Si jo volgués 
elaborar tot el raïm que collim hauria 
d’assumir una  inversió aproximada d’un 
milió d’euros. En canvi, començant amb 
una petita part, ja vas fent i et dones a 
conèixer una mica... Fa il·lusió, després 
d’un any cuidant la vinya, poder tastar el 
vi que en surt.

Creus que aquest model podria marcar 
el futur de la comarca?
Ara que s’està apostant pel producte de 
proximitat pot ser una sortida de pas 
però arribar a viure només d’això ho veig 
complicat perquè tenim una finca gran 
i hauríem de fer bastanta producció... 
I això no sé si ho pot absorbir el mercat 
local. Però, per als anys que venen s’ha 
de tenir en compte... Potser els projectes 
més petits se’n sortiran millor.

Com veus el paper que jugueu els pa-
gesos per definir el futur del territori?
Veig que les persones que prenen les deci-
sions tenen molt poc en compte la figura 
del pagès. Al cap i a la fi nosaltres també 

som gestors del paisatge. Si, d’aquí a uns 
anys, tenim vinyes abandonades o trossos 
perduts... si cada cop hi ha menys pagesos 
i els joves no tenen ganes d’embarcar-se 
en projectes, anem perdent el paisatge.

Què penses de la introducció de les 
hortes solars?

Si amb la poca gent que hi ha que es 
dedica a fer de pagès i les di-

ficultats que hi ha perquè 
l’enoturisme vagi endavant, 

si, a sobre posen plaques 
solars a les vinyes... No sé 
què quedarà

A Torrelavit, històrica-
ment, es va saber congeniar 

la indústria dels molins pape-
rers i la pagesia... 

Els pagesos que tenien un trosset ja han 
anat desapareixent. I ara si no tens 20 o 
30 hectàrees no en pots viure. La gent ja 
no vol anar a la vinya els dissabtes o diu-
menges. Hi ha menys pagesos i els que 
queden tenen més terra.

Aquest canvi ha estat conseqüència del 
preu baix del raïm?
Sí. Clar... Un tros petit que t’obliga a tre-
ballar els caps de setmana per malvendre 
el raïm... no l’interessa a ningú.

Tu has apostat per la producció eco-
lògica i defenses les varietats autòc-
tones...
Ens hem de distingir amb alguna cosa. 
Chardonay n’hi ha a tot arreu, i xarel·lo 
només en tenim aquí. Les varietats au-
tòctones ens permeten fer el vi d’aquí. I 
la producció ecològica és una aposta per-
sonal de cada pagès, però els que ens ho 
creiem ja no farem marxa enrere.

Què creus que és el millor de Torrelavit?
És petit. Coneixes tothom i hi ha bon veï-
natge i és una petita gran família.

Què aporten les teves vinyes al poble?
El poble és un conjunt, i les vinyes aporten 
identitat perquè són una part de la his-
tòria. Formen part de l’ADN de Torrelavit.

24 anys. Torrelavitenc. Ve de pagès. 
Tota la vida ha estat en contacte 
amb la vinya, a través del pare i 
l’avi. Ha decidit incorporar-se a la 
feina de la masia per donar sortida 
al que ha estat el projecte de vida 
dels seus avantpassats. Juntament 
amb el seu germà i un amic han 
iniciat el projecte d’elaboració del 
seu propi vi, amb només 3.000 
ampolles de Clot d’en Ronna. 
Defensa la producció ecològica, 
i les varietats autòctones, però 
no maltracta les foranies que van 
permetre introduir el concepte de 
qualitat al sector.

Chardonay n’hi ha 
a tot arreu, i xarel·lo 
només en tenim aquí
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L ’any 2021 serà l’any del Debat Cons-
tituent. Les Enteses Locals de tot 

el país posen en marxa l’engranatge 
per obrir els debats a tota la població 
en un procés participatiu, transversal, 
inclusiu i plural. I a Torrelavit, també. 
L’objectiu és que el conjunt de la so-
cietat civil participi en els debats sobre 
tots els àmbits que permetran definir 
les bases constitucionals per al futur 
polític de Catalunya.  Per això, i tenint 
en compte, el context de la pandèmia, 
s’han previst debats virtuals i presen-
cials a pràcticament tots els pobles de 
Catalunya, seguint les restriccions mar-
cades pels protocols Covid.
Un cop fets els debats en l’àmbit local, 
tots els ciutadans podran reflectir la seva 

opinió a través de la macroenquesta que 
hi haurà a diposició de tota la ciutadania 
a la web del Debat Constituent (www.
debatconstituent.cat). Serà en la segona 
meitat de l’any, que es constituirà el Fòrum 
Cívic i Social que, a partir de les respostes 
obtingudes, articularà els principis bàsics de 
consens, definirà l’articulació dels temes de 
dissens i redactarà el document de les ba-

ses constitucionals sobre el futur polític de 
Catalunya que serà lliurat al Parlament.
Si vols formar part d’aquest gran debat 
des de Torrelavit i participar en la defi-
nició del país que volem, contacta ara 
amb l’Entesa local per al Debat Cons-
tituent (altpenedes@debatconstituent.
cat) i estigues pendent dels anuncis dels 
debats que s’aniran anunciant.

Comença el procés participatiu per definir 
les bases de la futura Constitució
S’han previst debats virtuals i presencials a tots els pobles i comarques de 
Catalunya per arribar a tota la societat civil



30    EL CEP Butlletí Informatiu de l’Ajuntament de Torrelavit 

SOCIETAT

Un centenar de persones se sumen a  
la Festa de la Gent Gran
Malgrat el canvi de format, i el con-

text sanitari, un centenar de per-
sones es van sumar a la Festa de la Gent 
Gran que va tenir lloc el diumenge 4 
d’octubre al pati de les escoles J.J Ràfols, 
per veure en directe el concert de Neus 
Mar i Emilio Sánchez. La trobada va ser 
després de la Missa d’Homenatge a la 
gent gran, on un any més va actuar la 
Coral de Torrelavit.
Tant l’alcalde, Manuel Raventós, 
com la regidora de Benestar Social, 
Anna M. Perona, van lamentar haver 
hagut de prescindir del format habi-
tual a causa de les restriccions socials 
marcades pel protocol Covid, i van agrair 
la predisposició dels assistents malgrat 
les circumstàncies. Raventós va recor-
dar que cada una de les cicatrius que ens 

deixa la vida són 
motius per créixer 

i va concloure con-
vençut que la pandèmia 

que ens envolta és una crisi que ens en-
fortirà per plantar cara al futur. 
Els assistents van poder brindar amb la 

copa que es va serigrafiar per a l’ocasió, 
gràcies a la col·laboració del celler de 
Torrelavit Segura Viudas, i van acom-
panyar la copa amb una galeta especial 
que van fer expressament al Forn de Cal 
Camilo, i un penjoll creat pels usuaris 
del Centre de Serveis de Torrelavit.

La crisi sanitària 
i econòmica ens 

enfortirà per plantar 
cara al futur, segons 

Raventós

A més de ser persones grans, al Cen-
tre de Serveis de Torrelavit conside-

rem que en arribar a aquesta etapa de la 
vida som grans persones.

En aquest merescut homenatge, el Cen-
tre de Serveis de Torrelavit ha partici-
pat amb la preparació d’unes anelles 
per marcar les copes de cava 
commemoratives de la dia-
da. L’entrega d’aquest 
obsequi no hauria estat 
possible sense el su-
port i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Torrela-
vit i la regidoria de Benes-
tar Social i Família. Des del 
Centre de Serveis, agraïm a 
l’alcalde, Manuel Raventós, i la re-
gidora Anna Maria Perona les atencions 
vers les persones grans en benefici de la 
seva qualitat de vida.

Felicitats a tota la Gent Gran!

L’octubre comença amb una data 
important: EL DIA INTERNACIONAL  
DE LA GENT GRAN

Els usuaris del 
Centre de Serveis han 
fet aquest any unes 

anelles per marcar les 
copes de cava



NÚM. 64  DESEMBRE 2020     31

SOCIETAT

Al setembre es parla de 
l’alzheimer al centre
Per la celebració del dia internacional 

de l’Alzheimer, hem retallat paraules 
significatives i les hem enganxat a sobre 
de tres  bases circulars. Som conscients 
que aquesta malaltia la podem patir tots, 
i en qualsevol moment de la nostra vida 
adulta. El resultat ha estat tres discs plens 
de paraules que, relacionades d’alguna 
manera amb l’Alzheimer, ens recorden la 
importància de preservar al màxim les ca-
pacitats cognitives.
Aquí us deixem el recull de frases fetes 
amb algunes de les paraules (en negreta) 
que han sortit durant el taller: 
Superaré la malaltia amb tu, tenim una as-
signatura pendent. 
Necessito el teu acompanyament, perquè 
la part més difícil serà lluitar: contra la pè-
rdua de la memòria i dels records; contra 

la indignació, el desconcert, la ignorància, 
la incertesa, el no acabar d’entendre què 
passarà. 
Nosaltres t’oferim la nostra hospitalitat, 
amb humilitat, sabem que tots ho podem 
patir. Hi ha esperança, però és essencial 
entendre i donar suport i sobretot estimar.
Només si estem junts podem aguantar, 
podem superar, sense por, amb norma-
litat.
El centre de serveis de Torrelavit té una 
gran funció en la millora i el manteniment 
de les capacitats cognitives i funcionals. 
Tant quan apareixen els primers símpto-
mes com quan aquests passen a ser mode-
rats i necessiten un suport personalitzat, 
el centre ofereix els recursos adients.
Per qualsevol consulta o dubte podeu tru-
car al  telèfon 93 516 50 51.

Més oficis al 
calendari 2021

El Grup de Recerques El Podall ja fa 
setmanes que treballa per preparar 

el contingut del calendari del 2021. En 
la línia dels darrers anys el nou calen-
dari ens fa arribar la història, fotos i 
anècdotes de més feines, oficis i pro-
fessions… A Terrassola, a Lavit o ja a 
Torrelavit. En aquesta ocasió, les prota-
gonistes seran les modistes, els mecà-
nics, i els bars, entre altres. Però no ens 
en volen dir res més… Podreu passar a 
recollir-ne un exemplar per domicili a 
les dependències municipals. 

La Covid obliga a 
suspendre  
la Marató 
Fotogràfica 

Les restriccions marcades per l’estat 
d’alarma dictat el mes d’octubre 

i les recomanacions del govern de la 
Generalitat van obligar a suspendre la 
celebració de la 14a edició de la Marató 
Fotogràfica de Torrelavit, amb més de 
100 inscrits. L’organització no va tenir 
pràcticament temps de reaccionar, ja 
que el decret del nou estat d’alarma va 
arribar tot just un dia abans de la con-
vocatòria i, malgrat haver pres totes 
les mesures necessàries, es va obligada 
a prescindir d’aquesta cita que cada 
any genera més interès per part dels 
amants a la fotografia. Esperem poder 
celebrar-la l’octubre del 2021. 
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UNA MIRADA ACTUAL

DOTZE MESOS AL RICARD FORTUNY

Quan miro enrere i penso en la meva estada al Ricard 
Fortuny, el primer que em ve al cap són les persones. 

Tant els pacients com el personal. I és això el més valuós que 
m’he emportat. 

Els pacients procedeixen de totes les poblacions del Pene-
dès, i alguns d’altres comarques. Durant els dotze mesos que 
hi vaig estar ingressat, vaig poder parlar i compartir taula i 
rutines amb gent de tot arreu.  Fins i tot he pogut parlar amb 
en Walter, un alemany resident a Segur de Calafell.  Amb en 
Walter ens trobàvem cada matí a rehabilitació. Igual que jo, 
ell havia patit un ictus i no podia moure el braç esquerre. 
Sempre vam tenir xerrades molt cordials sobre temes de fei-
na.  Excepte el dia que li vaig esmentar l’article que vaig es-
criure juntament amb Carles Querol sobre l’operació Walki-
ria, que va publicar El 3 de vuit. De fet, no li estava explicant 
directament a ell, sinó a l’Anna, la meva fisioterapeuta, però 
em vaig adonar que el Walter em mirava amb mala cara. 
L’article parlava sobre l’operació Walkiria, un atemptat fallit 
contra Hitler. Em vaig adonar que era un tema delicat, que 
no l’interessava, i ho vaig deixar córrer. Però em puc imagi-
nar el que li passava pel cap. He conegut molts alemanys i sé 
que aquest és un tema sensible per a ells. Com una mena de 
culpabilitat col·lectiva.

També vaig fer amistat amb una senyora que es diu Rosa, 
una pacient que em va dir que era sueca i que viu a Sitges. La 
Rosa està casada amb un home de Vilafranca, és simpàtica i 
molt xerraire. És una dona molt guapa que sempre va molt 
arreglada. En dir-li que jo havia escrit alguns llibres, em va 
proposar d’escriure’n un sobre un matrimoni que tenen un 
restaurant a Copons. De fet, estava basat en la seva vida, 
però jo li vaig donar llargues, doncs no forma part dels meus 
plans, de moment.

Un altre personatge que he conegut és en Manel Pujol,  fill 
d’un excompany meu de Seat. És simpàtic, obert i culte. 
Hem simpatitzat d’immediat. El Manel també havia patit un 
ictus, i estava aprenent a caminar. Ell és un expert en infor-
màtica, que és un tema que a mi també m’interessa. 

A la mateixa taula de rehabilitació, hi havia en Fermin. El 
Fermin és un home obert i afable,  tot i que el seu problema 
és la parla. Ell també va patir un ictus, amb la mala sort que 
li va quedar afectada la parla.  Així com n’hi ha que estem 
aprenent a caminar o a moure el braç, el Fermin està apre-
nent a parlar de nou. 

Aprofito per parlar de l’Anna Calvo, la terapeuta ocupacio-
nal i també logopeda, que està ajudant el Fermin a parlar. 
Ella és  d’Osca, com la meva dona.  L’Anna  és simpàtica i 
molt professional.  A mi m’ensenya a vestir-me i em fa petits 
massatges al braç i a la mà que tinc paralitzats. Tenim molt 
bona relació.

També  hi ha un altre fisioterapeuta que també es diu Anna. 
Aquesta és  la que m’ensenya a caminar, doncs al principi 
tampoc podia moure la cama esquerra. Gràcies a l’Anna i a la 
meva força de voluntat, he anat movent la cama poc a poc i 
ara ja puc posar-me dret i caminar una mica.  Amb ella tam-
bé hem simpatitzat i tenim moltes converses sobre tot tipus 
de temes. Hi ha molt bona relació. 
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Un altre dels fisios que m’han ajudat molt ha sigut el Jon. 
És un home jove basc. Molt professional i bona gent, amb 
qui ens agradava mantenir moltes converses sobre cotxes. I 
també comentàvem les notícies d’actualitat. 

Haig de dir que he tingut sort amb tot el personal que ha 
tingut cura de mi. Des de metges, passant per infermeres i 
auxiliars. Moltes gràcies a tothom. 

Una de les metgesses que més m’ha impactat és la doctora 
Aurora Rupérez, que es passa un munt d’hores amb nosal-
tres, atenta a solucionar qualsevol problema o molèstia. És 
compromesa i benefactora de mena.  Recordar, també, que 
en un moment donat em van assignar una altra metgessa, la 
doctora Meritxell Feliu. Una gran professional que sempre té 
pressa i sempre somriu i s’interessa pels nostres problemes.    

De les infermeres en tinc un bon record de totes. Per aten-
tes i professionals.  I per últim les i els auxiliars que també 
m’han deixat records inesborrables del bon fer. Una menció 
especial pel Karim. Un noi bereber molt atent i amb ganes de 
fer-ho bé, i també de prosperar personalment.  Actitud que 
em va sorprendre agradablement.  I també restarà a la meva 
memòria el trio format per la Maria Canals, que  havia vis-
cut a Torrelavit,   la Montse, morena i simpàtica i la Susanna 
rínxols d’or, que setmana rere setmana em dutxaven amb 
molta paciència per la seva part tot i les meves protestes. 
Recordo altres auxiliars com la Marina, una dona ucraïnesa 
molt atenta i amb ganes de fer-ho bé. 

Curiosament un dels auxiliars que recordo és el Senyor 
Lupo, fundador del grup musical Els Llops. No he escol-
tat mai cap cançó d’ells, però m’agradaria fer-ho. Altres 
auxiliars que restaran a la meva memòria i en positiu són 
la Margarita, de caràcter fort però efectiva, amb molta 
experiència i responsable. I també la Marga, una senyora 
preciosa, que em va demanar consell per comprar-se un 
cotxe, i li vaig recomanar un Audi A1 Sportback. Però no 
sé si al final se’l va comprar.

A totes i tots els dic gràcies, i és veritat que els estimo.

Vull deixar clar com a observador  i fent honor al meu títol 
de diplomat en Direcció d’Empreses que la residència té cla-
rament manca de personal, atès el nombre de pacients i les 

seves necessitats. I no cal dir que els sous de les treballa-
dores són molt baixos, si tenim en compte la feina que fan.  
Així no pot funcionar bé la Sanitat d’aquest país, tal com ho 
demostra el que ha passat i està passant ara mateix amb la 
Covid-19. O amb la quantitat de professionals que emigren 
a altres països. 

Crec que tenim uns polítics mediocres i patètics, mancats de 
carisma per ser líders; que només els preocupa no perdre la 
butaca. Igual a Madrid que a Catalunya. Quina pena!

Si en alguna cosa coincidim tots els pacients, és a denigrar el 
menjar. No tant pels ingredients, sinó per com estan cuinats. 
La direcció faria bé de controlar aquest aspecte, així com 
l’aire condicionat. Hi va haver dies que, a la meva habitació, 
tinc registres de 28 graus. Inacceptable per a un malalt. 

Encara un altre tema negatiu és el manteniment,  que es 
podria qualificar d’inexistent. Els llits fan un soroll es-
pantós quan els mous amb el comandament. Cosa que es 
podria evitar només amb un greixat programat, i no es-
perar a les avaries. Que s’ho facin mirar i posin centres de 
pacients on els recursos d’internament vinguin dotats de 
les característiques estructurals i del personal necessari 
per atendre els pacients, especialment en els àmbits de la 
geriatria i les cures pal·liatives.

Vaig deixar el Ricard Fortuny per anar cap a casa, el vint 
de gener del 2020, amb un cert síndrome d’Estocolm. 
Doncs allà em sentia protegit. Però com a casa no hi ha 
res. Ara té cura de mi la meva dona, la Chus, que dia a dia 
es preocupa i està pendent de mi. Li agraeixo que sem-
pre ha estat al meu costat.  També a les filles, Daniela i 
Alex, i el meu net gran, el Martí. Tinc com a ajuda, addi-
cional i imprescindible, l’Eva Mestres, que és veïna de Can 
Rossell. L’Eva  també treballa al Ricard Fortuny, i és molt 
bona professional. A l’Eva la considerem de la família i te-
nim una relació de molta confiança i complicitat. Tenim 
molta sort de poder comptar amb la seva ajuda. 

Així doncs, la lluita, ara, continua a casa, i el Ricard Fortuny 
resta com un record positiu.

  Joan Anton Feixas Colomer
 Torrelavit, setembre de 2020

•Fotografies: www.cssv.es
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Oriol i Bernat Salavert. Pare i fill aficionats a la Meteorologia.  
Creadors del web www.meteosadevesa.cat                              

“Antigament tot era més artesanal, amb 
un cubell feien un pluviòmetre” 

Oriol Salavert ja s’havia sentit atret per 
la meteorologia de petit. L’afició del seu 
pare i el pas d’Alfred Rodríguez Picó per 
TV3 van despertar el cuquet que el va 
empènyer a iniciar el registre de tem-
peratures i dades de pluviometria, però 
els estudis, primer, i la feina, després, 
van relegar la meteorologia al calaix 
dels entreteniments. 
Però l’any 2017, juntament amb el seu 
fill Bernat, va començar a anotar tem-
peratures i a mirar el tipus de núvols 
que hi havia a Sant Martí Sadevesa. Des 
d’aleshores han fotografiat milers de nú-
vols, han muntat una estació automàti-
ca amb dues webcams, i han obert una 
web (www.meteosadevesa.cat) on ex-
pliquen al detall els fenòmens meteoro-
lògics que es veuen i viuen a Torrelavit.

Fa tres anys que prenen dades sobre les 
temperatures, la pluviometria i el tipus 
de núvols que desfilen per Sant Martí 
Sadevesa. Què en fan amb aquesta in-
formació?
“Fem sèries i gràfics que, a la llarga, servi-
ran per veure com evoluciona el temps en 
aquest punt. Tenim la sort que Jaume Fà-
bregas, l’avi matern del Bernat, ja hi tenia 
afició a la meteorologia i tenia unes sèries 
interessants de dades des dels anys 60 fins 

als 2000, en aquesta mateixa finca, i això 
ens permet fer algunes comparatives, te-
nint en compte que les dades que es regis-
traven en aquella època no tenien la ma-
teixa fiabilitat que les que podem registrar 
ara amb aparells professionals.”

Quines són les principals diferències 
entre els registres actuals i les dades 
dels anys 60?
“En aquella època tot era més artesanal. A 
vegades, amb un simple cubell ben mesu-
rat es feia un pluviòmetre... Sabem que les 
dades no tenen la mateixa fiabilitat però sí 
que podem veure tendències.”

I es pot interpretar el canvi que els més 
grans ens diuen que hi ha?
“Sí. No podem comprar amb exactitud, però 
es veu una tendència clara. Abans les plu-
ges eren més fines i constants i ara són més 
espaiades i, sovint, torrencials. Abans les 
torrentades eren esporàdiques i ara, quan 
plou, n’hi ha sovint. I, cada vegada més, es 
marquen els microclimes. Per exemple, el 
13 d’agost passat hi va haver una tempesta 
molt intensa a Montserrat i aquí no va plou-
re gens. Els fenòmens locals es marquen 
més. Les tempestes són més intenses, com 
va passar al gener amb el Glòria, i els antici-
clons també són més llargs.”

Què ha après en Bernat en aquests tres 
anys de mesurar, anotar les dades i con-
templar el cel?
“He après a mirar els núvols i reconèixer 
què ens anuncien. He descobert que quan 
hi ha menys núvols és a l’hivern i, en canvi, 
a la primavera i la tardor n’hi ha molts; i he 
après a interpretar els deixants de conden-
sació dels avions al cel. I també he desco-
bert que les tempestes d’estiu que, antiga-
ment, es concentraven el mes d’agost, ara 
s’allarguen des del juliol fins al setembre. 
També he après que hi ha més de mil tipus 
de núvols diferents que es divideixen en 
dotze categories, i 58 subcategories; i he 
descobert molts altres fenòmens que no 
m’havia imaginat mai.”

T’agrada fer el seguiment dels núvols, 
Bernat?
“Sí. M’agrada molt. Els núvols que més 
m’agraden són els d’estiu, els cumulonim-
bus, que solen portar pluges segures, molt 
sovint torrencials. Des que vam començar 
a prendre les temperatures, hem anat fent 
fotos de tots els núvols i en tinc una gran 
col·lecció.”

Bernat, com creus que podeu ajudar els 
pagesos de Torrelavit que, moltes vega-
des, depenen del clima per garantir bo-
nes collites?
“Nosaltres els podem donar dades. Si ells 
tenen més informació també poden pren-
dre decisions més encertades. Per exemple, 
si els podem avisar que venen calamarsades 
quan estan a punt de collir, poden decidir 
collir abans no arribi la tempesta.

La meteorologia pot ser una inversió?
“Hi ha llocs on els pagesos han col·locat 
sensors perquè ara poden collir a màqui-
na en un moment de necessitat i, per tant, 
poden prendre una decisió ràpida.”

Els pagesos antigament eren els me-
teoròlegs dels pobles.
“Sí...  hem abandonat el camp i hem deixat 
de mirar al cel.”
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L’enigma
Amb aquesta nova imatge volem tornar 
a posar a prova el vostre coneixement del 
municipi i la vostra habilitat. Ens 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 divendres de 4 a 8 del 
vespre o trucar per telèfon al 938995150.

Els tres primers encertants d’aquest enigma que us proposem tindreu com a obsequi 
una ampolla de cava o vi que podreu passar a recollir pel Casal de Cultura. És important 
que sigueu ràpids perquè només hi ha premi per als tres primers.

Aprofitant que estrenem secció en 
aquesta revista, farem un repàs de 

com ha estat meteorològicament par-
lant el 2020, tot i que encara falta un 
mes i mig per acabar l’any. Pluviomè-
tricament, aquest any ha estat molt 
generós. Fins a 15 de novembre portem 
recollits més de 700 litres, quan la mi-
tjana anual a Torrelavit és al voltant de 
550 litres. El mes de juny ja havíem su-
perat la mitjana de pluja que tenim en 
tot l’any. El dia amb més pluja va ser el 
21 de gener amb 116,8 litres, quan ens va 
visitar la famosa tempesta Glòria. 
Ha estat un any en què les pluges han 
estat elevades, però concentrades en 
pocs dies, i això sembla que cada cop 
passarà més amb el canvi climàtic.  
Hem tingut un gener, març i abril molt 
plujós, en canvi, febrer, juliol i octubre, 
han estat molt secs.

Pel que fa a temperatures, podem comen-
tar que en general han estat les habituals 
per l’època de l’any. El mes de febrer va ser 
bastant més càlid, arribant algun dia als 
24º. També el mes de maig va ser calorós, 
tot i que després es va compensar amb un 

juny més fresc, com demostren els dies 8 
i 9 de juny que no vam arribar ni als 20º. 
La temperatura mínima més baixa de 
l’any ha estat de -0,8 graus el 13 de ge-
ner. La temperatura màxima més alta 
va ser l’1 d’agost, amb 36,1 graus. 

•Cumulunimbus arcus i tuba 
•7/9/2020 
•20:15
•Sant Martí Sadevesa, mirant a l’est

El núvol que es veu és un cumulunimbus 
arcus. Com tots els tipus de cumulonim-
bus, porta  pluja abundant i tempesta. 
Quan es veu més és a l’estiu. A sota del cu-
mulonimbus arcus també es pot apreciar 
una tuba, que és un tornado petit que no 
arriba al terra.

El temps

Enigma del número passat d’El Cep
Es tracta del pom de la porta de la viven-
da del carrer Molí, 36 o, el que és el ma-
teix, de la casa del pintor.

Els tres encertants i guanyadors d’una 
ampolla de cava i  han estat:
1.Carme Pitarch
2.Núria Lázaro
3.Irene Tomeo
Gràcies a tots i totes  per la vostra par-
ticipació.

Oriol i Bernat Salavert - www.meteosadevesa.cat
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Un any més, l’Associació de Mares i Pares 
(AMPA) de l’escola J.J Ràfols, el Casal 

de Cultura, el Centre d’Esports Torrelavit, 
l’Escola Esportiva Municipal d’acord amb 
l’àrea  d’Esports de l’Ajuntament, i  el Centre 
de Serveis per a la Gent Gran han proposat 
una àmplia oferta d’activitats i tallers per als 
veïns i veïnes de Torrelavit de totes les edats.
La majoria d’aquestes activitats van co-
mençar el mes d’octubre i, malgrat que la 
situació feia pensar que potser algu-
nes no es podrien fer per falta de 
quòrum, ha estat ben bé al con-
trari. Les veïnes i veïns ha res-
post molt positivament i fins 
i tot s’han hagut de fer dos 
grups de ioga a Can Rossell per 
no deixar ningú fora. Les activi-
tats s’han hagut d’adaptar al nou 
context general a causa de la pandè-
mia de la Covid-19. Hem hagut de buscar 
espais més amplis, ventilats, fer controls de 
temperatura, registre d’assistents, ser molt 
curosos amb les distàncies i el rentat de 
mans amb gel hidroalcohòlic. Però malgrat 

totes les precaucions, les 
restriccions aprovades pel 

govern de la Generalitat ens 
han obligat a tancar i suspen-

dre totes les activitats, fins a su-
perar els rebrots de la segona onada. 

Alguns dels tallers, com per exemple, Mante-
niment, Zumba, Ioga, Hipopressius o Català i 
Memòria per a la Gent Gran s’han continuat 
fent online perquè tant els monitors com els 

usuaris estiguessin actius durant aquest pe-
ríode, altres han preferit suspendre les classes 
fins poder-les tornar a fer presencials.
Des de l’Ajuntament ja es preveia que 
aquest seria un curs atípic, però tant des de 
les diferents àrees municipals com des de 
les entitats implicades seguirem treballant 
per poder continuar oferint activitats per a 
tothom, sempre amb les màximes mesures 
de seguretat per evitar riscos innecessaris.

Malgrat les 
restriccions, Torrelavit 

manté els tallers perquè 
les veïnes i veïns es 
mantinguin actius

Un total de 23 nens i nenes han parti-
cipat en l’edició d’enguany del casalet 

de setembre organitzat per l’Ajuntament 
de Torrelavit.
El casalet lúdic esportiu va obrir les por-
tes el 31 d’agost i va finalitzar el 10 de set-
embre, dues setmanes plenes d’activitats 
i diversió pels més menuts de la família. 
Els participants van poder pintar, jugar, 

gaudir d’històries salvatges, fer esport i 
banyar-se a la piscina aprofitant els últims 
dies de bon temps, a més de conèixer de 
ben a prop alguns animals exòtics que 
els van venir a presentar des del Centre 
d’Apropament a la Natura de Navàs.
Igual que el casal d’estiu el casalet de set-
embre va anar a càrrec del Consell Espor-
tiu de l’Alt Penedès.

Èxit de participació al casalet de setembre

Un total de 47 donants es van sumar 
a la donació organitzada pel Banc de 

Sang el passat 27 de setembre. Tal com 
ja s’ha fet anteriorment, la campanya de 
recollida es va fer al teatre del Casal de 
Cultura per intentar complir amb totes 
les mesures de seguretat (distància) i amb 
cita prèvia. El balanç de les donacions fe-
tes a Torrelavit ha estat molt positiu, com 
en les anteriors edicions. El Banc de Sang 
tornarà a Torrelavit el proper 19 de des-
embre, i esperen la vostra visita.

Cita amb el Banc de 
sang

Adaptem l’oferta 
d’activitats al nou 
context
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Les Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) treballen per a la prevenció i 

la lluita contra els incendis forestals mi-
tjançant l’elaboració i execució col·lectiva 
de programes de vigilància i prevenció, la 
realització de campanyes de divulgació, 
la sensibilització sobre la població rural i 

urbana, l’execució de plans de prevenció i 
el suport en l’extinció d’incendis forestals. 
L’ADF de Torrelavit es va constituir l’any 
2008 i des d’aleshores sempre hi ha ha-
gut un grup de voluntaris que treballen 
per mantenir els camins i el bosc nets per 
evitar incendis inesperats. T’agrada gau-

dir del bosc i tenir cura de l’entorn? L’ADF 
és un grup divers i obert a persones de 
totes les edats. Si t’interessa formar part 
d’aquest grup, pots trucar al T. 663 806 
107, i pots estar assabentat de totes les 
actuacions de l’ADF de Torrelavit al Twit-
ter @ADF_Torrelavit.

GENER 2020

La nit del 5 de gener fan l’acompanyament 
de la quarta edició de la Baixada de Torxes 
que rep la comitiva de Ses Majestats els 
Reis d’Orient.
Des del 15 fins el 25 de gener, el tempo-
ral Glòria arriba a Catalunya. La primera 
nit cau un arbre de grans dimensions al 
camí d’accés al Maset de Can Cardús. A 
causa del temporal, amb pluja intensa al 
Penedès, els Bombers estan desbordats i 
és l’ADF de Torrelavit, a petició del 112, qui 
retira l’arbre per garantir el pas al camí.

MARÇ 2020

El 13 de març una crema d’un pagès es des-
controla a causa de la sequera persistent i 
acaba provocant un incendi a Sant Jeroni. 
L’ADF de Torrelavit intervé en l’extinció del 
foc juntament amb el Bombers. L’endemà 
mateix comença un episodi de pluges in-
tenses que va durar tota la primavera. 
El 14 de març, amb el confinament, l’ADF 
deixa de reunir-se com fan habitualment, 
però continua a l’aguait i manté algunes 
rutes de vigilància de camins i infraestruc-
tures de prevenció d’incendis.

MAIG 2020
Un lliscament de terres fa caure uns ar-
bres al camí d’accés al nucli de Sant Martí 
Sadevesa. Un grup de vuit voluntaris de 
l’ADF de Torrelavit, amb el suport de l’ADF 
de Sant Quintí de Mediona netegen el camí 
tallant els arbres caiguts i recuperant el 
pas d’accés al nucli. 
També col·laboren en la campanya del bo-
rrissol, coordinada pel Cos d’Agents Rurals, 
que consisteix a remullar el borrissol de po-
llancre caigut a les zones de bosc de ribera. 
D’aquesta manera s’eviten incendis com el 
de l’1 de maig del 2019 a la Font Pubilles.

JULIOL 2020
El mes de juliol l’ADF de Torrelavit va par-
ticipar en accions preventives a la zona de 
la Segarra, durant la campanya de la sega. 
En aquesta època és fàcil que es produeixin 
incendis a causa de l’ús de maquinària amb 
molta potència en la sega dels cereals. És 
habitual que les ADF de tot Catalunya do-
nin suport en les tasques de prevenció.

El 4 de juliol un petit foc davant del Molí 
Parellada crema uns 20 metres quadrats. 
L’ADF va sortir amb vehicle lleuger i va 
donar suport als Bombers de Vilafran-
ca i Gelida que van intervenir per sufocar 
l’incendi.

El 31 de juliol hi ha dos incendis. Un de 
matinada al camí de Can Rossell a la Creu, 
que va cremar mitja hectàrea de matoll i 
sotabosc, on van intervenir els Bombers. 
L’ADF de Torrelavit va revisar la zona cre-

mada i va trobar una petita revifada que va 
provocar de nou l’actuació dels Bombers i 
ADF. Al vespre amb l’ajuda d’un vehicle pa-
sat de sant Quintí van tornar a actuar per 
remullar la zona i tranquil·litzar els veïns 
que temien una revifada durant la nit.
I un altre incendi, en una zona de canyar 
a prop del Molí Parellada, al migdia. En 
l’extinció d’aquest foc hi van intervenir una 
dotació de Bombers i dos vehicles de l’ADF.

AGOST 2020
El 25 d’agost hi ha un incendi que crema 
tres hectàrees de bosc i matoll baix molt 
a prop del celler Codorníu a Sant Sadurní 
d’Anoia. L’ADF de Torrelavit participa en 
l’extinció del foc juntament amb els Bom-
bers i altres ADF, amb vehicles d’aigua i cà-
rrega i personal voluntari.

El 27 d’agost l’ADF de Torrelavit, en 
col·laboració amb ADF locals, retira un ar-
bre que havia caigut en un camí entre Sant 
Sadurní i Subirats. És molt important man-
tenir aquest camí net perquè forma part 
de la xarxa de camins necessaris per poder 
actuar amb rapidesa en cas d’incendis. Son 
les ADF de Torrelavit, Subirats i Sant Sa-
durní qui es cuida que aquest camí sempre 
estigui net per garantir la circulació.

TOT L’ANY
L’ADF de Torrelavit, un any més, ha fet 
tasques de neteja, prevenció, recollida de 
deixalles del bosc i tastes de manteniment 
i prevenció habituals.

Voluntaris per defensar el nostre entorn 

Actuacions de l’ADF de torrelavit l’any 2020 
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Visita al Parlament

L’alumnat  de 5è i 6è vam fer una visita 
online al Parlament de Catalunya. Ens 

van fer un tour virtual a través del Goo-
gle Maps. Ens van ensenyar les sales de 
colors, les dels debats, espai d’esbarjo, 
i la més important: la sala de plens, on 
hi ha la mesa presidencial amb l’actual 
president.

Tot l’edifici està envoltat pel parc de la 
Ciutadella de Barcelona. 
Com a fet interessant ens van explicar 
que Felip V de Borbó va ordenar construir 
el Parlament de Catalunya i el va fer ser-
vir per guardar les armes.  
Més tard, el van reformar per fer-hi un 
palau reial, però la reina d’aquell mo-
ment no el va acceptar.
En l’actualitat l’utilitzen tots els partits 
polítics per debatre i prendre decisions.

Degut als canvis que hem fet per adap-
tar-nos a les normes de funciona-

ment d’aquest curs, tan diferent hem ha-
bilitat el teatre de l’escola com a aula per 
a l’alumnat de 6è. Per poder fer les classes 
en aquest espai, l’Ajuntament ens ha com-
prat 6 taules abatibles grans que perme-
ten treballar amb distància a l’alumnat 
que les ocupa. 
Una altra dificultat que teníem era que dis-
posàvem de molt poc material informàtic i 
molt vell, per poder treballar. Des de la re-
gidoria d’Ensenyament s’ha fet una com-
pra de 20 ordinadors chromebooks. 
Volem donar les gràcies l’Ajuntament per 
fer-nos costat!!

Aquest any, l’alumnat de 6è ha co-
mençat un projecte social sobre 

els animals domèstics que estan 
a la protectora. Estan ajudant 
al CAAD de Vilafranca, que és 
un lloc on acullen els animals 
que no tenen casa, que s’han 

perdut o els han abandonat. Els del CAAD 
els van demanar mantes, llençols, 

coixins, etc. perquè els animals no 
tinguin fred a l’hivern i l’alumnat 
va organitzar una recollida per 
aconseguir tot el que necessi-
taven. Els nois i noies van anar 

pel poble a penjar cartells sobre 
la recollida, informant de quan i on 

es faria. També van posar un conteni-
dor al Casal de Cultura per poder dipositar 
tot el que la gent hi portés. 
Després d’una setmana i mitja ja han 
aconseguit moltes coses!

Aquest any a l’escola vam celebrar la 
Castanyada el divendres 30 d’octubre. 

Per decorar els vestíbuls de l’escola, la co-
munitat de grans va fer uns cal·ligrames, 
la comunitat de mitjans va fer uns mus-
sols, i els petits, uns dibuixos amb colors 
de la tardor i fulles.
A la tarda del dia de la Castanyada cada 
alumne/a va portar castanyes, panellets o 
altres aliments de la tardor per poder fer 

un berenar con-
junt. Cada grup 
va seure en rotlla-
na, amb la separa-
ció necessària. 
Abans de menjar, tots 
el cursos van ballar una dansa típica ca-
talana.
Va ser un any amb una celebració diferent, 
per culpa de la Covid-19.

L’Ajuntament respon!

Projecte ajudem a la protectora

La Castanyada

Expliquem tot el que 
passa a l’escola J.J. 

Ràfols des que hem 
començat el nou curs

No 
renunciem a la 

festa, encara que 
sigui amb grups 

bombolla

Aprenem a 
gestionar l’ajuda 

social amb un 
projecte real
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Torrelavit: 
un municipi 
centenari,  
de proximitat 
i segur
En un any tan diferent com aquest 

2020, Torrelavit celebra el seu cente-
nari com a poble després de la unió de 
Terrasola i Lavit: tot un segle fent camí 
plegats i vivint conjuntament. La majo-
ria dels lectors sou coneixedors d’aquest 
recordat moment, potser perquè l’heu 
viscut en primera persona o bé us l’han 
explicat els pares o els avis de petits. 
Com diuen, cal no oblidar i conèixer d’on 
venim per a saber qui som i cap a on 
anem. És la nostra història com a po-
ble la que ens aporta identitat i, malgrat 
que sigui una història petita com el nos-
tre municipi, és prou singular per a ser 
explicada, cosa que fem des del Centre d’Interpretació de l’Aigua 
de Torrelavit. Ara més que mai, en un moment on es posa en valor 
la proximitat, el km0, la naturalitat i els petits detalls, el Centre 
d’Interpretació reivindica el paper de Torrelavit (mai millor dit!) 
tant en la història local com en el conjunt del nostre territori com 
a llegat i patrimoni de tots i totes.

Un poble petit però molt treballador, ajudat per un 
riu que va nodrir fins a 12 molins paperers... Al cen-
tre expliquem les històries de les persones que han 
fet el Torrelavit que avui dia coneixem, començant 
pels treballadors dels molins, els pagesos, les fa-
mílies que feien paperines a casa, i les mil i una 
anècdotes transmeses de generació en generació. 

Posem també  de relleu el bé que va fer créixer i progres-
sar el municipi al llarg dels anys: el riu. Un riu de poc cabal 
però constant, el Bitlles, que amb la seva energia va fer girar les 
rodes dels molins perquè tot l’engranatge industrial funcionés. 
Però també és el riu d’aquells que s’hi banyaven, n’agafaven l’aigua 
per casa o hi rentaven la roba.

Tot i que avui dia ja ningú es planteja anar a rentar la roba al riu, 
sí que en gaudim d’altres maneres com ara tot passejant, recons-
truint la història passada, descobrint la fauna i la flora i també 
badant-hi, contemplant com s’esmuny l’aigua. Gaudir de tot el 
que ens ofereix el riu és ara més fàcil que mai gràcies a la iniciati-
va “El Camí del Riu”, un recorregut per un espai recuperat de més 
de 40 quilòmetres que ressegueix tota la llera des del naixement 

vora la Llacuna fins a la desembocadura al riu Anoia, un entorn 
fluvial ple d’història, vegetació i vistes per als amants del senderis-
me. Aquestes són algunes de les històries i propostes que des del 
CdIAT expliquem als nostres visitants. 

I ara ens toca apel·lar totes les persones que tenim més a la vora 
i animar-los a descobrir un poble com Torrelavit a través de 

les nostres visites guiades al museu, al poble o als safa-
reigs recuperats. Volem fer conèixer als de més a prop 

la seva història i ho fem, a més, d’una manera segu-
ra. Per això, per tal d’ajustar-nos a les normatives de 
prevenció, hem limitat l’aforament fins a un màxim 
de deu persones i portem a terme totes les mesures 

de seguretat marcades per la normativa vigent.

El centre roman obert els caps de setmana i festius de 
10.30 h a 14.30 h, amb tres torns de visita guiada a les 10.30, 

12.00 i 13.30 h. Entre setmana —i sempre amb reserva prèvia— fem 
visites concertades per a grups. També disposem de visites combi-
nades amb altres agents del territori com cellers i caves o museus. 

A causa de l’excepcionalitat del  moment, poden canviar els dies 
d’obertura del CdIAT. 
Malgrat les restriccions, som un espai obert al visitant, un punt 
d’informació turística de Torrelavit amb ganes de fer saber i fer 
sentir la història del nostre poble explicada amb la passió i la me-
mòria dels seus protagonistes.

Ens hi acompanyes? 

La nostra història 
ens aporta identitat i, 

malgrat que sigui petita, 
és prou singular

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA

Al Centre 
d’Interpretació 

de l’Aigua també 
expliquem la història 

de Torrelavit
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Hi ha una Nadala de la Dàmaris Gelabert, 
per infants, que diu que “m’agrada el Na-

dal, un pessebre com cal, pastorets i torrons 
i cançons vora el foc”. Aquest any el Nadal 
ens hauria d’agradar —i l’hauríem de gau-
dir— com altres anys, però allò de “com cal” 
ens ha quedat ben desdibuixat. En aquesta i 
altres activitats hem perdut la referència del 
“com cal” perquè ens anem adaptant a unes 
circumstàncies a vegades ben curioses, però 
necessàries, així que res a dir. 

Els qui dediquem una mica del nostre temps a 
preparar el pessebre vivent, s’ha de dir, ara ho 
trobarem a faltar. L’any passat, quan va aca-

bar el pessebre ens va capficar quin seria el dia 
“bo” per fer-lo ja que per decidir-ho, sempre 
cal tenir en compte els festius previs en què 
s’haurà de fer la feina preparatòria. I mira-te’l, 
el dia “bo”: sense pessebre vivent! Per tant, tot 
és relatiu i ara el més important és cuidar-se i 
fugir del risc d’aquesta malaltia que ens té ab-
sorts en aquesta incertesa contínua. 

Però ja que tots passem més temps a casa, 
serà genial que feu pessebres com siguin, 
com cal o més moderns, però que hi hagi una 
mica de tradició en aquest Nadal passa-com-
puguis també estarà bé. Així que, bon Nadal, 
bons pessebres i bones festes!!

Nadal sense pessebre vivent

Anys i anys, per 
molts anys!!!

Aquest grup de torrelavitencs van 
celebrar els seus 71 anys amb un 

àpat al restaurant Cal Joanet de Vi-
lafranca el 30 de novembre de 2019. 
Aquesta foto hauria d’haver sortit pu-
blicada a l’última edició d’El Cep, però 
per un error de producció, va quedar 
fora de plana. Esmenem l’error felici-
tant-los a tots i desitjant-los que ben 
aviat puguin tornar a compartir aques-
tes animades sobretaules per celebrar-
ne molts  més.

Fes Nadal i 
guarneix el teu 
establiment

Des del Casal de Cultura per vintè 
any consecutiu s’ha proposat als 

diferents establiments de Torrelavit la 
participació en la campanya Fes Na-
dal i guarneix el teu establiment amb 
l’objectiu de mantenir l’esperit nadalenc. 
Com que aquest any serà diferent, des 
del Casal de Cultural s’ha proposat als 
establiments comercials fer un home-
natge a un dels Pessebre Vivents més 
bonics de Catalunya i que aquest any 
no es podrà celebrar, i que cadascú 
munti a la seva botiga un pessebre ben 
bonic, tradicional, original... dins de les 
possibilitats i recursos de cadascú.
Com ja s’ha fet en els darrers anys, des 
de l’organització s’ha decidit suprimir 
el concurs i obsequiar, amb butlletes 
de la grossa de Cap d’Any, tots els es-
tabliments que guarneixin els apara-
dors aquestes festes.

Els Reis Mags arribaran a Torrelavit

Atenció xics i grans!! Malgrat 
la situació de l’actual pan-

dèmia els tres Reis d’Orient 
arribaran puntualment com 
cada any a Torrelavit. 

Els membres de la co-
missió de Reis ho estan 
preparant tot per garantir, 
amb la col·laboració de tots 
vosaltres, el compliment de 
les normes marcades per les auto-
ritats sanitàries competents davant 
la Covid-19. 

D’una manera diferent, però sense 
treure ni un bri de la seva màgia, tots 
els nens i nenes del poble podran fer 
arribar les seves cartes a Ses Majes-
tats d’Orient i es podran retrobar un 
any més a l’esperada nit del 5 de gener. 
Us informarem dels detalls en el 
programa específic que rebreu a 
casa vostra. 

Feu bondat que els Reis ho veuen tot!!
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Aquesta tardor, algunes papereres i 
contenidors de Torrelavit ja van co-

mençar a lluir adhesius contra la xacra 
de la violència masclista. L’Ajuntament 
de Torrelavit s’ha volgut sumar aquest 
any a les veus que cada any s’alcen el 25 
de novembre contra la violència mas-
clista, coincidint amb el Dia Internacio-
nal per a l’eliminació de la violència en-
vers les dones. A les vuit del vespre un 
grup de dones de Torrelavit van llegir el 
manifest oficial com a mostra de rebuig 
a una xacra que afecta la societat actual 
i que demana actuacions contundents 
per revertir una situació preocupant.
L’alcalde, Manuel Raventós, els va donar 
la benvinguda i els va agrair el compro-
mís en un dia tant assenyalat. 
En el que portem d’any 17 dones han es-
tat assassinades als Països Catalans i les 
últimes enquestes demostren que una de 
cada dues dones ha patit violència mas-
clista al llarg de la seva vida, ja sigui física, 
sexual, econòmica o psicològica. Tenint 
en compte l’agreujament del context 
actual de les víctimes de violència mas-

clista a causa de les restriccions de mo-
bilitat provocades per la pandèmia, s’han 
vist incrementades les xifres de trucades 
i demandes d’atencions davant la por i la 
violència. És per això que, en el manifest 
llegit a Torrelavit, les dones van demanar 

el suport dels homes que rebutges aques-
tes situacions i van advertir als agressors 
que “no hi haurà espai per a la impunitat”. 
Les violències masclistes només es poden 
eliminar des de l’arrel. Només així es podrà 
construir un món millor.  

Torrelavit se suma a les veus contra 
la violència masclista i il·lumina 
l’Ajuntament de color lila
Un grup de dones del poble llegeixen el manifest oficial  
en un acte a la plaça del Casal de Cultura

En el que portem d’any 
17 dones han estat 

assassinades als Països 
Catalans
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ESPORTS

Una vegada més estem amb vosaltres. Aquesta està sent 
una temporada difícil per a tots, la Covid-19 ens ha afec-

tat, ens afecta i ens afectarà durant un temps, però estem molt 
contents de la reacció dels nostres esportistes i sobretot de 
tot l’equip d’entrenadores i entrenadors que estant fent mans 
i mànigues perquè els nostres infants puguin gaudir dels seus 
esports preferits.
Agraïm també les facilitats que ens han donat des de 
l’Ajuntament de Torrelavit que sempre han estat al nostre cos-
tat perquè es puguin fer les activitats esportives amb la màxima 
normalitat possible.
A nivell esportiu estem molt contents perquè aquest any tenim 67 
infants entre els esports de patinatge i hoquei, i ja tenim 3 equips 
d’hoquei federats (Aleví, Benjamí i  Pre Benjamí).

Aprofitem per presentar-vos el nou logotip del club, estem molts 
contents amb la nova imatge que agrupa els dos esports que te-
nim al nostre club.
La competició tot just havia començat quan es va parar tot a cau-
sa de la pandèmia i no tornarà fins al gener del 2021, amb sort. 
Per tant, aquest serà un any eminentment formatiu i de treball de 
base per millorar aspectes tècnics i valors d’equip de cara a com-
peticions futures.
Ara venen festes nadalenques. Seran diferents, però no per això 
hem de deixar de celebrar-les, i des del CE TORRELAVIT volem desi-
tjar-vos molt bones festes i un 2021 ple de salut, felicitat i esport.

CE TORRELAVIT

Una temporada difícil, una gran resposta
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Agenda desembre 2020 / gener 2021
DISSABTE 19
TORRELAVIT AMB EL 
COMERÇ LOCAL
Jornada dinamització
Al carrer Major amb música en 
directe
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

DONACIÓ DE SANG
Al casal de Cultura durant tot 
el matí
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

DIUMENGE 20
LA MARATÓ DE TV3

Activitats per recaptar diners. 
En diferents indrets del poble
Organitza: Ajuntament de Torrelavit     

DILLUNS 21 AL DIMARTS 5
BÚSTIA DELS REIS D’ORIENT
Perquè els nens i nenes hi pu-
guin dipositar les seves cartes.
Organitza: Comissió de Reis

DIJOUS  24 
MISSA DEL GALL
A les 20.30 h a l’Església de 
Sant Marçal de Terrassola

DIJOUS  31 
CAP D’ANY
Campanades i castell de focs 
per tancar el 2020 i començar 
el 2021 amb molta il·lusió.
A les 12 de la nit
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

DISSABTE 2 GENER
CONCERT DE VALSOS I 
POLQUES

A càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà.
A les 6 de la tarda al teatre 
del Casal de Cultura
Preu entrada: 12€
Organitza:  Ajuntament de Torrelavit

DIUMENGE 3 GENER
CAP CASA SENSE 
PESSEBRE
La Comissió  d’Amics del Pes-
sebre passaran per les cases  a 
mirar els pessebres dels parti-
cipants del concurs Cap Casa 
sense Pessebre que s’hagin ins-
crit prèviament trucant al Ca-
sal de Cultura (T. 93 899 51 50)
Organitza: Amics del pessebre de Torrelavit

DIMARTS 5 GENER
CAVALCADA DE REIS

Per diferents carrers del poble. 
Es demana que tothom els 
doni la benvinguda des del bal-
có o finestra de casa seva. Es 
passarà el recorregut i els ho-
raris en un programa específic.
Organitza: Comissió de Reis

Aquest any no  hi haurà ex-
posició de diorames, però 
se’n posaran un parell a 
l’aparador de Cal Nonis al 
carrer del Molí. 

No hi haurà Pessebre Vivent, 
però els comerços de Torre-
lavit guarniran els aparadors 
amb pessebres i tots aquells 
que vulguin fer pessebre a 
casa i participar en concurs 
organitzat pels Amics del 
Pessebre, s’han d’inscriure 
trucant al T. 93 899 51 50



Què és el que més li agrada d’aquesta feina?
El contacte amb la gent. M’hi he sentit molt bé 
treballant a la botiga. Aquesta és una feina que 
distreu molt perquè ara entra un, ara entra l’altre... 
sempre hi ha moviment i estàs amb la gent. Parles 
amb els veïns… Passa molt bé l’estona.

Li agrada estar amb la gent, eh?
Sí, sí… m’agrada molt.

Com ho vau fer amb  el confinament de la pri-
mavera?
Al principi, vaig estar molt espantada al principi… 
Fins i tot vaig tancar la botiga. Però després vaig 
començar a fer les comandes per whatsapp… La 
veritat és que sempre em van trobar i, de mica en 
mica, vam anar obrint amb una sola persona 
dins la botiga, sempre amb la mascare-
ta posada, i hem anat recuperant una 
certa normalitat. Hem instal·lat la 
mampara de seguretat i això també 
ens ens ha donat més confiança.

Això elimina una part del contacte 
amb la gent que tant li agrada…
Sí, clar, clar… No és el mateix ara.

Què és el que més ha canviat la botiga des que 
va entrar a treballar a la botiga?
Quan jo vaig entrar a treballar tenia 16 anys. Ales-
hores veníem colònies a granel, productes d’ensul-
fatar, pintures de colors… tot a granel. Al cap de 
poc temps d’haver començat jo a treballar ja es va 
anar acabant i va començar a entrar un altre tipus 
de producte.  Van començar a arribar els produc-

tes envasats i el contingut de la botiga va anar fent 
un canvi. De fet, en tots aquests anys el producte 
és el que més ha canviat. Perquè els clients, 
més o menys ha estat sempre la mateixa 
gent.

El client s’ha mantingut?
El client, més o menys és el mateix de 
sempre. Tots ens hem fet més grans, i 
ha vingut gent jove al poble que també 
vénen a comprar. El que és la venda, més o 
menys, s’ha anat mantenint. 

Els veïns que han vingut nous a viure al poble, 
també venen a comprar?
No massa… Els que compren tabac, sí que venen, 

però hi ha gent de fora que s’han instal·lat a 
la Pineda Nova, i que pràcticament no els 

coneixes.

Per què creu que passa això?
Perquè cada vegada més la gent prefe-

reix anar a comprar a botigues grans, a 
centres comercials. Els comerços petits 

som comerços d’emergència. I això ho fan 
els nouvinguts i els del poble. El que passa que hi 
ha molta gent del poble que saben que jo tinc pro-
ductes que estan bé i m’ho venen a comprar a mi.

El comerç de proximitat és important no no-
més pel que ven, sinó perquè també fa una fun-
ció social...
Sí, és molt important però moltes vegades no es 
valora, perquè tothom sap que està aquí i ja està. 
Els comerciants, valorats no ho estem.

I què es pot fer per canviar això?
No té remei, això. La gent té la mentalitat de fer les 

compres en grans superfícies i per Internet 
i és molt difícil anar enrere. Si la gent ja 

no té el comerç present en els seus 
pensaments, com ho pots fer per in-
troduir-li? 

Però, en canvi, hi ha una persona 
que es farà càrrec del traspàs de la 

botiga.
A veure, si jo no hagués fet els 65 anys i m’hi ha-
gués d’estar uns anys més, també m’hi estaria a la 
botiga. El negoci va fent, malgrat que no és com 25 
anys enrere. Abans es treballava més, però encara 
ara és un negoci que permet anar fent. Cobreixes 
despeses, i et treus alguna cosa de benefici.

El fet d’estar tots junts, aquí al carrer Major, 
també ajuda, no?
Sí… Ara quan es traspassi ja no estarà aquí i es des-
farà una mica el teixit del centre. Aquí parlem uns 
amb els altres i quan veiem que algú fa dies que no 
ve a comprar ens en preocupem o preguntem per 
ell. Els comerciants contribuïm així a la vida del po-
ble, tenint cura dels veïns i clients.

I ara, què farà?
M’hauré de buscar coses per fer perquè, acostuma-
da a estar a la botiga tantes hores, no m’hi sabré 
estar a casa. Potser aniré al Casal... M’agradaria 
començar a pintar, però totes les activitats les fa-
rem quan es puguin fer perquè ara és complicat… 
Continuaré fent ioga i potser faré classes de català. 
És un bon moment per aprendre’n.

ENTREVISTA

“Els comerciants 
contribuïm a la vida 
del poble tenint cura 
dels veïns i clients”
Maria Parellada. Propietària de l’Estanc  
de Cal Potort. 

La Maria aviat es jubilarà i la botiga i 
l’estanc es traslladaran al costat de la 

farmàcia, a casa de la Núria Ribé. De 
moment, la Maria ja s’està fent a la idea 

del canvi que afronta tancar la porta d’una 
botiga on fa 49 anys que treballa, primer 

com a dependenta i, des de l’any 1980, com 
a propietària. Tota una vida.

El petit 
comerç no es 

valora. Tothom sap 
que està aquí i ja 

està

Acostumada 
a estar a la botiga 

tantes hores, no m’hi 
sabré estar a casa


