
BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT NÚM. 65  ABRIL 2021

Un pas històric
L’Ajuntament obre un procés de 
participació ciutadana per decidir 
una part de les inversions
MUNICIPAL 4 a 7

Bon ritme
Les obres del pavelló municipal 
avancen segons el calendari previst
MUNICIPAL 9

Èxit de promoció comercial
SOCIETAT 19

La Covid no ens atura
SOCIETAT 23

Voluntariat que suma
L’ADF de Torrelavit busca nous 
voluntaris
SOCIETAT 29

Nous circuits d’orientació
Estrenem tres circuits d’orientació per 
a totes les edats i nivells per fer a peu, 
corrent o en bicicleta
ESPORTS 34

APOSTEM PER UNA 
ESCOLA VERDA



2    EL CEP Butlletí Informatiu de l’Ajuntament de Torrelavit 

Butlletí Informatiu de l’Ajuntament de Torrelavit

Núm. 65
ABRIL 2021

www.torrelavit.cat

Edita:
Ajuntament de Torrelavit
casalcultura@torrelavit.cat

Col·laboren en aquest número:
Lluïsa Puigcerver, Mercè Amat, Montse 
Pedrola, Jordi Capitan, Cati Morell, Pere 
Rovira, Aida Alcaide, Teresa Mateu, Txell 
Coca, Ramsès Català, Escola J. J Ràfols, 
Clàudia Piris, Meritxell Climent, Mar Mateu, 
Raquel Parellada, Teresa Bori, Cristina 
Barbacil, Oriol i Bernat Salavert i Pol Duran.

Coordinació i edició de continguts:
Taempus Comunicació

Disseny i maquetació:
Sandra Güell

Impressió:
Gràfiques del  Foix SL  
foix@ggfoix.com

Dipòsit legal: 
B-19.194-2012

Tiratge: 650 exemplars

L’Ajuntament de Torrelavit no es fa
responsable de les opinions expressades  
pels col·laboradors d’aquest butlletí.

Telèfons d’interès

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 002

Casal de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 150

Servei Jove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 570

Consultori Mèdic . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 977

CAP de Sant Sadurní . . . . . . . . . . . . . .  938 183 052

Hospital de Vilafranca . . . . . . . . . . . .  938 180 393

Centre de Serveis Gent Gran. . . . . . .  935 165 051 

Mossos de Sant Sadurní . . . . . . . . . . .  936 570 050

Centre d’Interpretació de l’Aigua . . .  635 553 295

Allotjament Can Comas . . . . . . . . . . .  938 995 005

El Molí Blanc (allotjament rural) . . .  667 527 790

Escola J.J. Ràfols . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 974

Llar d’infants Patinet . . . . . . . . . . . . .  938 996 028

Parròquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 910 265

Fleca Cal Camilo . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 105

Forn Les Eres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 997 180

Carnisseria Cal Cisco . . . . . . . . . . . . . .  938 995 028

La Botigueta del Mig . . . . . . . . . . . . . .  938 997 858

Estanc de la Nuri. . . . . . . . . . . . . . . . .  687 35 12 09

Carns Esteve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 031

Bar El Forn d’en Pep . . . . . . . . . . . . . .  938 995 703

Restaurant Cal Tresó . . . . . . . . . . . . . .  938 995 872

Farmàcia M. Bosch . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 827

Fotografia Sol Estudi . . . . . . . . . . . . .  687 873 338

Autoplanxa Torrelavit . . . . . . . . . . . . .  938 996 264

Serralleria Eduard Cuyàs . . . . . . . . . . . . .  647 563 566

Pintura i Decoració Junqué . . . . . . . . . . . . .  661 628 186

Instal·lacions Maxa . . . . . . . . . . . . .  615 309 864

Banc Sabadell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 910 376

Caves Àngela Marquès . . . . . . . . . . . .  938 995 080

Caves Joan Segura . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 102

Bibliobús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  629 712 826

Fusteria M. Rocafull . . . . . . . . . . . . . .  629 387 872

Tallers Rus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 073

Tallers Vernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 997 167

Molí Cubé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 995 009

Funerària Esteve . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 910 316

Taxis Pujadó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  639 375 129

Autocars Hillsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938 912 561

@ajtorrelavit

www.facebook.com/
ajuntamenttorrelavit/



NÚM. 65  ABRIL 2021     3

EDITORIAL

Fem un pas històric

L’Ajuntament de Torrelavit ha fet aquest any un pas històric amb l’aprovació 
del primer projecte de pressupostos participatius del poble. Aquest gest 

consolida un model estrictament democràtic i ofereix la possibilitat que tota 
la ciutadania pugui prendre part en la presa de decisions sobre les inversions 
municipals. Si bé és cert que els projectes presentats han de complir un seguit 
de requisits per poder anar a votació, des de l’Ajuntament ja s’ha organitzat 
tot per fer l’acompanyament necessari en cada cas. Des del Casal de Cultura i 
el servei d’Atenció a la Ciutadania, els tècnics municipals orientaran les enti-
tats o veïnes i veïns que vulguin presentar propostes, i ja sabeu que l’alcaldia i 
les portes dels regidors sempre estan obertes. 

El 24 d’abril a les 12 del migdia se celebrarà un acte públic on es donarà tota la 
informació sobre el procés. L’objectiu és que a la tardor tots els veïnes i veïnes 
de més de 16 anys puguin votar per escollir els projectes que s’executaran 
l’any que ve. 

Des d’aquestes línies us vull convidar i animar a presentar propostes i a votar. 
Un cop l’Ajuntament ha obert aquesta porta difícilment es podrà tancar, si la 
ciutadania avala el model amb l’acció i la participació.

Precisament, una de les principals inversions que s’estan executant aquest any 
és la remodelació del pavelló poliesportiu. Els terminis s’estan complint amb 
normalitat i tot fa pensar que abans de l’estiu les obres podrien estar acabades. 
Això ha obligat els equips a entrenar i jugar els partits en camps de municipis 
veïns. Per això, vull agrair públicament la bona predisposició que aquests po-
bles han mostrat davant la demanda de l’Ajuntament de Torrelavit.

Precisament, ara que venim d’un any molt dur, a causa del confinament i la 
crisi generada per la pandèmia de la Covid-19, és un bon moment per prendre 
consciència sobre la despesa i les inversions municipals. A Torrelavit ja s’han 
començat a posar les primeres vacunes i confiem que d’aquí a la tardor hi haurà 
una part important de la població immunitzada. Des de l’Ajuntament hem in-
tentat estar sempre al costat de qui més ho ha necessitat en els moments crí-
tics, i hem d’agrair la col·laboració de tots els grups de voluntariat que ens han 
donat suport. Hem garantit serveis i atenció, i tanmateix hem mantingut una 
línia oberta d’ajuts econòmics per a les famílies amb dificultats. 

Des del primer dia que vam entrar a l’Ajuntament, la voluntat del govern mu-
nicipal ha estat donar respostes, obrir les portes de l’Ajuntament i treballar 
per fer del nostre poble un motiu d’orgull. I volem que ens hi acompanyeu. 
Ara ho podeu fer amb propostes als pressupostos participatius. Són els pres-
supostos de tots!

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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MUNICIPAL

L’Ajuntament de Torrelavit posa en 
marxa aquest any els primers pres-

supostos participatius de la història del 
poble amb una reserva de 19.730 euros 
al pressupost de 2021. La proposta es va 
aprovar al gener, amb els vots d’ERC i VIT, 
els dos grups del govern, i l’abstenció de 
Junts per Torrelavit. Els pressupostos par-
ticipatius són un dels eixos principals que 
el govern torrelavitenc volia implantar 
al llarg d’aquest mandat per “canviar” el 
model de gestió política de l’Ajuntament 
i “establir un canal efectiu de democràcia 
participativa”, segons va explicar el regi-
dor d’Hisenda, Sergi Urbano (ERC), al ple.

Les bases reguladores dels pressupostos 
participatius contemplen la promoció 
de la participació com un dels eixos fo-
namentals del projecte, amb la voluntat 
d’aconseguir una major implicació de les 
veïnes i veïns amb l’acció municipal i la 
promoció de valors com l’apoderament 
de la ciutadania, la inclusió, la igualtat, 
l’horitzontalitat i la transparència. A més, 
els pressupostos participatius permeten 
ajustar i planificar millor la despesa mu-

nicipal respecte a les prio-
ritats ciutadanes i incre-
menten notablement el 
nombre de veus, amb la 
qual cosa s’assoleix una 
major representació del 
conjunt de la ciutadania.

La portaveu de VIT, Teresa Ma-
teu, es va felicitar de poder portar 
la proposta al ple, ja que era una de les rei-
vindicacions que ja havia defensat des del 
seu grup quan estava a l’oposició. “La llavor 
que vam sembrar ha donat el seu fruit per-
què en l’actual govern, tant el compromís 
com la voluntat hi són”, va dir Mateu.

L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, 
va destacar el ple de gener com un mo-
ment “històric” perquè els pressupostos 
participatius permeten fer palesa la vo-
luntat de l’equip de govern d’avançar en 
“el canvi de model en la gestió del bé pú-
blic en benefici de la participació directa i 
oberta a tota la ciutadania”. Raventós va 
aprofitar el ple municipal per convidar els 
veïns i veïnes a participar d’aquest projecte 

fent propostes en benefici de tot 
el poble, i sobretot, votant les 

propostes fetes quan arribi el 
moment.

El grup municipal de Junts 
per Torrelavit va abstenir-se 

en aquesta proposta perquè, 
segons el seu portaveu, Ramon 

Riera, “hauria de preveure un mínim de 
participació abans de garantir l’execució 
dels projectes”. Riera considera que el pro-
cés de participació ciutadana més gran que 
es fa als municipis és, cada quatre anys, a 
les eleccions municipals. 

El projecte dels pressupostos participatius 
de Torrelavit es va començar a treballar a 
principi de 2020. En aquest temps s’han fet 
tretze reunions de treball. El mes de març 
de 2020, l’Ajuntament va demanar un recurs 
tècnic de suport a la Diputació de Barcelona 
per tirar endavant el projecte, i la Diputació 
va aprovar la petició el passat 27 de juliol. 
Fins ara s’han fet nombroses jornades de tre-
ball amb la Diputació amb més de 290 hores 
invertides per part de regidors i tècnics.

L’Ajuntament de Torrelavit fa un pas 
històric i posa en marxa els primers 
pressupostos participatius del poble
Reserva una partida de 19.730 euros al pressupost de 2021 per destinar a 
projectes proposats per la ciutadania

L’any 2022 hi haurà 
una partida de 

19.000 euros més 
per a aquestes 

inversions

El projecte  
ha suposat més  
de 290 hores de 

 treball de regidors i 
tècnics

Tens una idea per al teu poble?
A l’Ajuntament de Torrelavit fem un pas ferm per impulsar la 
democràcia participativa

Presenta el teu projecte i, entre tots, el farem possible!
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MUNICIPAL

El projecte de pressupostos participa-
tius de Torrelavit es desenvoluparà en 

una doble etapa. Al llarg del 2021, des de 
l’Ajuntament, es farà arribar tota la in-
formació a la ciutadania i s’incentivarà la 
participació, amb la voluntat que l’últim 
trimestre de l’any es puguin votar els pro-
jectes escollits que s’integraran al projecte 
d’inversions municipals de 2022. 

Hi ha reservada una partida de 19.730 
euros en els pressupostos de 2021 i hi 
haurà una partida similar als pressu-
postos de 2022. Per tant, el gruix de 
projectes que surtin escollits en aquest 
procés no podrà superar el límit dels 
38.000 euros.
El projecte o projectes escollits s’exe- 
cutaran al llarg de 2022. I el 2023 tor-

narà a començar el procés de presen-
tació de propostes per a l’execució el 
2024. D’aquesta manera, la ciutadania 
s’afegirà al procés de proposició i decisió 
de les inversions municipals de forma 
sistemàtica. L’objectiu és que cada dos 
anys es puguin executar les inversions 
que la ciutadania prioritzi a través dels 
processos de participació.

Les fases dels pressupostos participatius 

1.
Presentació del 
projecte
24 d’abril de 2021a les 
12 h del migdia. 
L’equip de govern presentarà el 
projecte en un acte públic al carrer 
Major.

4.
Votació 
popular de les propostes  
De l’1 al 24 d’octubre del 
2021.
A partir de l’1 d’octubre totes aquelles 
persones o entitats que hagin presentat 
una proposta que hagi estat validada per 
l’equip tècnic de l’Ajuntament, podran 
fer campanya i demanar el vot a la res-
ta de ciutadans per la seva proposta. Per 
votar les propostes presentades els veïns 
i veïnes s’hauran de connectar a www.
torrelavit.cat i seguir les instruccions o 
participar en algun dels punts de votació 
presencial que s’adaptaran al poble. En 
els pròxims mesos hi haurà més infor-
mació sobre el procés de votació.

2.
Presentació de les 
propostes
Del 10 al 30 de maig  
del 2021. 
Tots els veïns o 
entitats del poble 
que tinguin idees o 
vulguin presentar 
propostes poden 
descarregar-se la 
documentació des de la web www.
torrelavit.cat o anar a l’Ajuntament 
de Torrelavit o al Casal de Cultura 
i allà els donaran la documentació 
necessària per presentar projectes.

5.
Retorn dels resultats 
Del 25 al 31 d’octubre 
del 2021.
Un cop acabat el termini de votació 
es donaran a conèixer els resultats i, 
per tant, el projecte o projectes esco-
llits per ser executats dins l’exercici 
següent.

3.
Validació de les 
propostes  
De l’1 de juny al 30 de 
setembre del 2021.
Un cop acabat el 
termini de presenta-
ció de propostes per 
part de la ciutada-
nia, els tècnics mu-
nicipals hauran de 
valorar les idees presentades i com-
provar que compleixen tots els requi-
sits per poder ser executades dins el 
pla municipal d’inversions.

6.
Execució de les 
propostes  
De desembre del 2021 
al desembre del 2022.
Al llarg d’un any, el govern municipal 
es compromet a executar les propos-
tes escollides sense superar el límit 
pressupostari dels 38.000 euros pre-
vistos en el projecte.

Els pressupostos participatius s’executaran en sis fases:
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Com participar
Qui hi pot participar?

Qualsevol persona major de 16 anys i empadronada a Torrelavit 
abans de l’1 de gener de 2021.

Les associacions o entitats sense ànim de lucre del municipi.

Les persones que treballen o tenen negocis als municipi i que ho 
puguin acreditar.

On s’han de presentar les propostes

 El formulari es pot presentar emplenat a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o al Casal de Cultura  
(C. del Molí, 29. Torrelavit).

 També es pot enviar per correu electrònic a torrelavit@torrela-
vit.cat.

 No s’admetran propostes enviades de cap altra forma.

Com hi pots participar?

Pots presentar fins a 3 propostes.

Pots defensar públicament la teva iniciativa en les sessions de 
presentació de propostes.

Pots votar les propostes que s’han presentat.

Les propostes  
han de ser

 Legals. Per exemple, no es pot demanar la re-
forma de l’església de Sant Marçal perquè no 
es poden destinar recursos públics a propietats 
privades.

 Competència municipal. Les propostes 
s’han d’incloure en els límits competencials 
d’actuació municipal. No es pot demanar, per 
exemple, una rotonda a l’accés al poble, ja que 
aquesta actuació seria competència de la Ge-
neralitat.

 Tècnicament viables. No es pot demanar la 
instal·lació d’una parada de bus a la plaça de 
Pau Vidal, ja que el bus no hi podria accedir.

 Econòmicament sostenibles. Han de ser 
propostes que un cop executades no su-
posin un cost de manteniment impossible 
d’assumir per al pressupost municipal.

 Inclusives. La proposta ha de tenir en compte 
la resta de ciutadans i entitats. Per exemple, 
no es pot demanar fer un gimnàs al teatre, ja 
que això seria excloent amb la resta d’entitats.

 Amb un topall econòmic de 38.000€ amb 
IVA inclòs. Exemples de pressupostos orien-
tatius: pista de pàdel 18.000-22.000€, parc 
infantil amb Trepa piràmide + 2 gronxadors  
9.000€, 2 bancs pícnic + paperera 1.000€, pis-
sarra digital per l’escola 1.000-2.500€.

1.000€

9.000€

18.000/
22.000€

1.000/
2.500€
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MUNICIPAL

Tu tens la paraula!
Campanya per incentivar la participació ciutadana 
en els pressupostos participatius

Per destacar la voluntat participativa 
del projecte, des de l’Ajuntament de 

Torrelavit s’ha iniciat una campanya a tra-
vés dels diferents perfils de les xarxes so-
cials on diferents veïnes i veïns de totes les 
edats expliquen com veuen el projecte dels 
pressupostos participatius. 
La voluntat del govern municipal és incenti-
var la participació en un projecte obert que 
ha d’afavorir un millor coneixement de la 
gestió municipal i una consciència més gran 
de la participació en les decisions col·lectives.

Veïns i veïnes del 
poble expliquen a les 
xarxes el que pensen 

dels pressupostos 
participatius

• Josep Riba

• Joan Montserrat

• Eva Mestres

• Montserrat Guasch

• Cristina Fabregat

• Marçal Font

• Mercè Amat, tècnica municipal de Cultura

• Ignasi Català

• Marçal Pausa

• Jordi Capitan, cap de la brigada municipal

• L’alcalde, Manuel Raventós
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L’Ajuntament de Torrelavit va aprovar 
amb els vots d’ERC i VIT, un pressu-

post d’1,9 milions d’euros, un 1% del qual 
es destinarà a inversions escollides per la 
ciutadania, mitjançant un procés de pres-
supostos participatius. El govern de Torre-
lavit ha volgut posar l’accent en el caràcter 
social, participatiu i realista del pressupost 
municipal del 2021 amb la voluntat de do-
nar resposta a les necessitats derivades de 
la crisi de la Covid-19 i fer palès el canvi de 
model de gestió impulsat pel nou govern, 
segons va explicar al ple del mes de gener 
el regidor d’Hisenda, Sergi Urbano (ERC).

El pressupost contempla novament una 
partida de 17.500 euros d’ajudes als veïns 
afectats per la crisi de la Covid-19, com 
ja es va fer en el pressupost de 2020. La 
intenció del govern és donar resposta a 
l’excepcionalitat del moment. Per això, 
segons el regidor, han volgut mantenir 
la porta oberta a una possible ampliació 
d’aquest pressupost, si és necessari.

En el capítol d’inversions, el govern mu-
nicipal ha apostat novament per fer una 
previsió “realista” de la capacitat munici-
pal d’inversió, tal com va explicar el regidor 
d’Hisenda, Sergi Urbano. Els pressupostos 
participatius i el canvi de l’enllumenat pel 
sistema led al nucli de Torrelavit són les 
principals partides d’inversió contemplades 
per al 2021, de moment. En el mateix sentit 
de coresponsabilitat amb el medi ambient 
i l’entorn, el govern de Torrelavit també es 
compromet a la instal·lació de dos punts 
de càrrega per a cotxes elèctrics, al barri 
de la Pineda Nova i a la zona esportiva, i la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques als 
edificis municipals de l’Ajuntament i el Casal 
de Cultura. L’alcalde, Manuel Raventós, va 
explicar que “l’objectiu és reduir la despesa 
econòmica derivada del consum energètic i 
afavorir així les arques municipals”. Raven-
tós va explicar també que el govern ja està 
treballant per desenvolupar durant aquest 

any el projecte de naturalització del pati de 
l’escola, amb la plantació d’arbrat, la cons-
trucció d’una cabana i un túnel, i l’adequació 
d’espais didàctics a l’exterior, tant al sorral 
de la façana frontal com a la zona dels pins. 

El govern municipal de Torrelavit vol aprofitar 
el context natural del municipi i les necessi-
tats derivades de la pandèmia de la Covid-19 
per garantir el contacte dels alumnes de 
l’escola amb la natura, i aprofitarà la interven-
ció per solucionar el problema d’humitats que 
l’edifici pateix a la façana posterior. Aquestes 
intervencions a l’escola es treballen conjunta-
ment amb la Generalitat, tal com va explicar 
la regidora d’Educació, Teresa Mateu. Segons 
ella, el pressupost de 2021 d’aquesta àrea s’ha 
elaborat tenint en compte les pitjors previ-
sions (deficitàries) per a la llar d’infants El Pa-
tinet, tot i que aquest mes de gener el context 
ha variat positivament amb l’arribada d’un 
petit grup de nadons.

Aquestes inversions, juntament amb una 
zona d’higiene canina, i un desfibril·lador al 
Casal de Cultura, se sumen a les obres que 
ja s’estan executant al pavelló municipal 
i que durant el 2021 es complementaran 
amb l’adequació de l’aparcament i l’antiga 
pista de tennis, actualment en desús.

El pressupost per àrees
Les àrees municipals amb les partides més 
altes continuen sent les de Serveis i Man-
teniment (25%), Benestar Social (15%) i 
Educació (14%), seguides de Turisme (5%), 
i Cultura, Esports, Urbanisme, Joventut i 
Medi Ambient (4%). La resta d’àrees tenen 
entre l’1% i el 2% del pressupost.

L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, 
va explicar que la major part de la despe-
sa municipal es destina a la conservació i 
manteniment del municipi, però va remar-
car el caràcter social del projecte pressu-
postari davant la crisi de la Covid-19. 

Precisament, la regidora de Benestar 
Social, Anna M. Perona, va defensar 
l’increment d’aquesta partida fruit del 
context general, ja que al llarg del 2020, 
l’Ajuntament de Torrelavit ha registrat 
un increment de la demanda d’usuaris 
de serveis socials. Per això, i malgrat que 
algunes de les famílies afectades ja han 
pogut millorar la seva situació, el govern 
ha volgut mantenir viva la partida d’ajuts 
i s’han doblat les hores de la treballado-
ra social amb la voluntat de ser més di-
ligents i donar resposta immediata a les 
necessitats de la ciutadania.  

L’Ajuntament de Torrelavit aprova un 
pressupost de marcat caràcter social, 
participatiu i realista per al 2021
Incorpora de nou una partida de 17.500 euros d’ajuts derivats de la 
crisi de la Covid-19 i incrementa les hores dels treballadors socials
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Avancen a bon ritme les obres 
de millora i ampliació del 
pavelló poliesportiu 
La previsió és que la remodelació estigui acabada 
abans de l’estiu

Acabades les obres de la 
pista de Can Rossell

Les obres del pavelló poliesportiu de 
Torrelavit que van començar el passat 

mes de gener avancen a bon ritme, com-
plint els terminis previstos. Després dels 
preparatius inicials, el projecte avança 
amb els treballs d’adequació de la co-
berta i aïllament del sostre, una de les 
últimes accions incorporades al projec-
te inicial i que va suposar un increment 
del 33% del cost total. Alhora s’han co-
mençat les obres de reforç de la fona-
mentació de l’edifici perquè en el futur 
s’hi pugui construir una planta superior, i 
la modernització dels vestidors.

Amb un pressupost de 393.000 euros, el 
projecte preveu l’ampliació i millora de la 
capacitat del pavelló amb l’adequació de 
dues sales de 40 i 37 metres quadrats per a 
la pràctica d’algunes activitats que actual-
ment es fan al Casal de Cultura.
L’Ajuntament de Torrelavit va aprovar les 
bases de la licitació el passat mes de se- 
tembre; i el 30 de novembre, l’adjudicació 
de les obres, que s’inclouen en l’última 
convocatòria del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis (PUOSC) de la Generalitat, i que es 
pagaran, en part amb una aportació de la 
Diputació de Barcelona.

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. 
L’objectiu de l’Ajuntament ara és mantenir 
un bon seguiment de les obres per poder 
garantir que estiguin acabades abans de 
l’estiu, tal com es va preveure.

Acaben les obres de repavimentació 
de la pista polivalent de Can Ros-

sell. 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. Aquesta actuació 
dona resposta a una reivindicació his-

tòrica dels veïns i usuaris de la pista de 
Can Rossell.
Aquesta acció se suma a l’acció que 
aquest any s’està fent al pavelló polies-
portiu i que permetrà adequar, actualit-
zar i modernitzar les instal·lacions es-
portives de Torrelavit.

MUNICIPAL

El projecte preveu 
l’ampliació i millora de 
la capacitat del pavelló 

amb l’adequació de 
dues sales

• Foto: CE Torrelavit 
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Instal·len un sistema de 
fixació als contenidors per 
l’afluència de senglars
L’Ajuntament i la Generalitat volen evitar 
que els animals escampin la brossa pel carrer

El govern municipal de Torrelavit, amb 
la col·laboració del Departament 

d’Agricultura de la Generalitat (Agents 
Rurals), ha instal·lat un sistema de fixació 
als contenidors de brossa orgànica del mu-
nicipi per evitar que els senglars escampin 
les deixalles pel carrer. 

En els últims mesos, la presència dels 
senglars als carrers del poble ha esde-
vingut un problema sobretot pel que fa 
a la gestió de les escombraries, i perquè 
provoquen destrosses a les places, parcs 
i jardins públics. Per això, l’equip de go-
vern va decidir, a final de gener, encetar 

una línia de col·laboració amb la Manco-
munitat i el Departament d’Agricultura de 
la Generalitat per trobar una solució.

El sistema instal·lat permet fixar els con-
tenidors al carrer i evitar que es puguin 
tombar. L’alcalde, Manuel Raventós (ERC), 
confia que “aquest nou sistema de fixació 
podrà solucionar, de forma provisional, el 
problema que han generat els senglars i 
les molèsties que se’n deriven”. Raventós 
adverteix, però, que Torrelavit no és l’únic 
municipi que pateix aquest problema i de-
mana que s’abordi de forma global per tro-
bar una solució comarcal.

Incivisme al turó 
de  La Cadira

L ’Ajuntament de Torrelavit lamen-
ta la imatge d’incivisme que s’ha 

produït al turó de La Cadira després 
que algú ha arrencar la senyalització 
que s’havia instal·lat per marcar el 
camí, una acció que havia suposat 
una inversió de 451 euros. L’equip 
de govern municipal demana la 
col·laboració ciutadana en el man-
teniment i conservació del mobiliari 
urbà i les instal·lacions públiques, ja 
que les inversions es paguen amb els 
diners de tots els contribuents.

Ara et pots 
renovar el DNI a 
Torrelavit

Després de l’allau de sol·licituds 
que hi ha hagut per a l’expedició 

o renovació del DNI a Torrelavit, s’ha 
previst una nova data per al mes de  
maig. Els que hi estigueu interessats 
podeu demanar cita trucant al 93 899 
50 02. El dia 31 de maig, al Casal de 
Cultura, es prendran les dades perso-
nals. S’ha de portar el DNI antic, dues 
fotografies recents i 12€ (cal portar 
l’import just i en efectiu). I el 3 de juny 
es podran recollir els documents.

Les tovalloletes 
humides, a la brossa

La xarxa de clavegueram del barri de 
Mussons ha patit en els últims anys 

algunes avaries provocades per embus-
sos de tovalloletes humides. La brigada 
municipal insisteix amb la necessitat 
de llençar les tovalloletes humides a la 
brossa encara que en l’embolcall digui 
que són biodegradables, ja que triguen 
molt a desfer-se i provoquen avaries 
molt costoses de reparar.

El govern municipal 
busca la solució per 

resoldre el problema 
dels senglars
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Llum verd a la naturalització 
del pati de les escoles J.J Ràfols
El projecte suposarà la plantació de nova vegetació 
i la creació d’espais didàctics exteriors

L’Ajuntament de Torrelavit va apro-
var al ple municipal celebrat el mes 

de març, el projecte de naturalització 
del pati de l’escola J.J Ràfols. El projec-
te, que preveu una inversió de 84.650€, 
s’executarà en diferents fases i supo-
sarà la instal·lació d’un sistema de rec 
i la plantació de nova vegetació per a 
la creació d’un espai més verd que per-
meti incentivar la conscienciació me-
diambiental. En un primer moment 
s’instal·larà el rec i es plantarà l’arbrat i 
la nova vegetació. Fins que la vegetació 
no estigui consolidada es crearan grups 
de manteniment per assegurar el creixe-
ment adequat d’aquestes intervencions.

El projecte preveu la instal·lació de dues 
pèrgoles a la façana principal, la creació 
d’espais didàctics a l’exterior, un jardí de 
la pluja que permetrà resoldre els proble-
mes d’humitats de la façana posterior, 
un parapilotes vegetal, un túnel viu, i la 
creació d’un espai didàctic a la zona dels 
pins. L’objectiu del govern municipal és 
afavorir la creativitat i millorar la soste-
nibilitat d’aquest espai que guanyarà ele-
ments verds. Segons l’alcalde, Manuel 
Raventós, el projecte permetrà superar 

l’actual situació on hi ha escassa vegeta-
ció i un excés de paviment dur.
El pati disposarà d’un túnel viu i espais 
d’ombra molt importants sobretot els 
mesos d’estiu, quan el pati de l’escola 
s’utilitza per al casal d’estiu, la festa major 
o el casalet de setembre.

El projecte es va redactar després d’unes 
jornades participatives amb els alumnes 

de l’escola que van permetre fer una gran 
pluja d’idees que els tècnics han intentat 
recollir de la manera més fidel a les pro-
postes fetes pels infants.

Tant Raventós com la regidora d’Educació, 
Teresa Mateu, creuen que el projecte és 
més actual que mai, ja que amb la pandè-
mia de la Covid-19 els espais exteriors han 
guanyat valor.

El projecte té un 
pressupost de  

84.650 euros i es farà  
en diferents fases
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L’Ajuntament de Torrelavit ha 
repartit unes 900 mascaretes

Des que es van començar a repartir entre els veïns amb mo-
tiu de la Jornada de Dinamització del Comerç, abans de 

Nadal, l’Ajuntament de Torrelavit ja ha repartit unes 900 mas-
caretes dissenyades expressament amb motiu del Centenari de 
la unió de Terrassola i Lavit. Amb el lema “Torrelavit t’estima”, 
s’han repartit unes 700 mascaretes de la talla d’adults i 200 de 
talla infantil.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol contribuir a garantir la pro-
tecció de tots els veïns i veïnes de Torrelavit quan hagin de sortir 
de casa o estar en contacte amb algú que no forma part de la 
bombolla de convivència. 

L’Ajuntament de Torrelavit, a través 
del programa d’arranjaments de la 

Diputació de Barcelona, ha iniciat refor-
mes en quatre habitatges del poble per 
facilitar la mobilitat, l’accessibilitat o 
adequar les instal·lacions en banys. 
El programa va destinat a promoure 
l’autonomia personal de persones de 
més de 65 anys, en situació de depen-
dència, que pateixen alguna discapacitat 
o situació de vulnerabilitat. 
La Diputació de Barcelona assumeix el 
cost de l’actuació i els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament juntament amb Serveis So-
cials ho supervisa perquè respongui a les 
necessitats detectades en cada cas. 

Junts per Catalunya va ser la força majoritària a les eleccions del 
14 de febrer de 2021 a Torrelavit, amb un total de 250 vots, segui-

da d’ERC amb 230 vots i la CUP amb 79.
Els resultats a Torrelavit es van aproximar als resultats generals 
registrats a tot el país, on els partits independentistes van obtenir 
el 52% dels vots.

Arranjaments en quatre habitatges a 
través d’un programa de la Diputació 
L’Ajuntament vol incentivar l’autonomia de persones grans o amb 
dependència i afavorir la mobilitat i higiene personal

Resultats de les eleccions al 
Parlament de Catalunya a Torrelavit

ERC: 230

Junts: 250

PSC: 54

CUP: 79

Podem:  34

PDecat: 26

PP: 7

C’s: 9

Vox: 9

PNC: 1

Recortes 0: 2

Blanc: 7

Nul: 16

MPIC: 1

PCTC: 1

F. Nacional: 1

P. Comunista: 1



NÚM. 65  ABRIL 2021     13

MUNICIPAL

L’Ajuntament ja ha fet la reunió amb 
els veïns i ha començat a fer els pre-

paratius per coordinar les actuacions 
que s’hauran de fer per posar en marxa 
els arranjaments del mur del carrer del 
Torrent i el barri del Vilet.
L’objectiu de l’àrea d’Obres i Manteni-
ment és que els arranjaments es puguin 
executar durant el mes de juny i que en-
trat l’estiu ja estiguin acabats.
Aquesta actuació forma part de la pre-
visió anual de manteniment del munici-
pi, ja que en aquest punt els murs estan 
molt degradats.

L’Ajuntament de Torrelavit ha previst 
l’adequació d’una nova zona d’higiene 

canina en un terreny de titularitat muni-
cipal, al costat del Parc dels Miradors, al 
barri de la Pineda. Aquest projecte, sorgit 
de la demanda popular, ocuparà una àrea 
d’aproximadament 15 metres quadrats 

i estarà dotat amb una tanca, mobiliari 
urbà, un punt de llum i una font adaptada 
per als gossos.
L’objectiu del projecte és oferir un servei 
que les veïnes i veïns de Torrelavit troben a 
faltar al municipi, tal com van fer arribar a 
l’equip de govern.

Incendi de matolls per una 
avaria elèctrica
Una avaria en una torre elèctrica a l’alçada de la Paperera Carbó, 

va provocar un petit incendi de matolls i canyes el passat 17 de 
gener. L’incident va afectar el subministrament elèctric de diverses 
zones del poble (el Carrer del Molí i part de la Pineda).
Bombers, Mossos d’Esquadra i l’ADF de Torrelavit i Sant Quintí de 

Mediona van col·laborar en el con-
trol i l’extinció del foc. 
Els equips d’Endesa també van treballar 
durant hores a la zona per restablir el submi-
nistrament elèctric. 

Bombers, Mossos 
d’Esquadra i l’ADF 
de Sant Quintí van 

col·laborar en 
l’extinció

S’inicien els 
preparatius per 
arranjar els murs del 
carrer del Torrent i el 
Vilet

Adequaran una zona d’higiene canina al 
costat del Parc dels Miradors
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Sense voluntat no hi ha diàleg

Ens trobem a les portes de fer dos anys de l’actual legis-
latura i, per tant, també a dos anys de la constitució de 

l’actual equip de govern. Temps suficient per veure i valorar 
quina és la seva voluntat vers el grup municipal de Junts per 
Torrelavit, actualment a l’oposició.
Cal recordar que Junts per Torrelavit va ser la formació més 
votada en les passades eleccions, que una gran part de la 
població ens va fer confiança i que, per tant, hem de conti-
nuar treballant per tots ells i per totes les torrelavitenques 
i torrelavitencs.
Transcorreguts aquests pràcticament dos anys de legisla-
tura, podem afirmar que l’actual equip de govern no vol es-
coltar res que vingui del nostre grup. Davant de les nostres 
propostes constantment ens trobem amb una clara volun-
tat de fer el sord, no escoltar i el que per nosaltres és més 
preocupant, no DEBATRE.
Un clar exemple el podem trobar en el darrer ple celebrat 
el passat 1 de març on l’equip de govern va portar a DEBAT, 
o així en diuen, i aprovació el projecte de “Naturalització 
del pati de les Escoles”, un projecte que pel seu elevat cost 
(84.650,92€) i gran impacte sobre l’edifici de les escoles ens 
genera certs dubtes dels que ja parlarem en un altre mo-
ment; l’espai d’aquest escrit és limitat.
Vàrem exposar els nostres dubtes i els nostres arguments, 
demanant a l’equip de govern que davant la importància del 
projecte, el qual vam poder veure pocs dies abans, es pospo-
sés la seva votació per un proper plenari i el poguéssim deba-
tre. Sembla ser que aquesta paraula del DEBAT no els agrada, 
doncs se’ns va negar i es va portar a votació, sabent que no-
més amb els seus vots a favor el projecte quedaria aprovat.
La base de la democràcia, en moltes ocasions, queda amagada 
per un afany de poder i una clara voluntat de no voler escoltar.
Aquest és l’Ajuntament modern, participatiu i de totes i 
tots que ens van prometre? Aquesta és la “nova manera de 
fer política”?
Pensem que Torrelavit necessita que tots treballem en una 
mateixa direcció, que remem junts i de ben segur tots hi sorti-
ríem beneficiats. No és així, la realitat és que no se’ns vol escol-
tar i amb aquesta actitud qui hi perd és el poble de Torrelavit.
Nosaltres continuarem fent la nostra feina, continuarem la 
nostra tasca a l’oposició aportant idees, projectes i ganes de 
treballar, el seu silenci no ens farà callar. 
La voluntat si només existeix de paraula és fum que es dis-
persa en l’aire.
Sense voluntat no existeix el DEBAT i sense debat no hi ha 
democràcia.

Grup Municipal de JUNTS PER TORRELAVIT
www.juntspertorrelavit.cat

La Diputació 
recomana eixamplar 
la base d’un dels 
ponts municipals de 
Torrelavit
La Diputació de Barcelona, a proposta de l’alcalde, Manuel Ra-

ventós, recomana en l’Inventari del Pla Inicial de Manteniment 
dels Ponts Municipals de Torrelavit que s’eixampli el tauler i per fer 
un pas de vianants més ample i es reforci l’estructura, ja molt mal-
mesa, del pont del carrer del Molí sobre el torrent de Mas Vendrell. 
Aquesta actuació, que tindrà un cost aproximat de 15.000 euros, 
consta com a prioritària al pla i se suma a la resta d’actuacions de 
manteniment que els tècnics de la Diputació recomanen per ga-
rantir el bon estat d’aquestes infraestructures al municipi. 

La Diputació, en aquest document, preveu també tasques de man-
teniment al Pont de les Escoles (que ja s’han executat), al pont del 
carrer del Molí sobre el riu Bitlles, al pont dels Mussons, i a Cal Cam-
paner. En el pla, que preveu una inversió total de 33.661 euros per co-
brir totes les actuacions pendents, es defineix també la urgència i el 
grau de prioritat de cada una de les actuacions en funció del seu estat.

Aquest document elaborat pels tècnics de la Diputació és un su-
port a les inversions i millores dels ponts del poble, ja que recull les 
característiques principals de cada pont i fa una diagnosi del seu 
estat de conservació i la capacitat estructural. L’alcalde assegura 
que, amb aquesta informació, el govern municipal treballarà per 
aconseguir els recursos econòmics necessaris per fer front, sobre-
tot, a les actuacions més urgents.

El Pla de manteniment que la Diputació ha elaborat per a 
l’Ajuntament de Torrelavit s’ha centrat en aquells aspectes que cal 
tenir en compte per dotar aquestes infraestructures d’elements de 
seguretat i d’una bona conservació, com són la col·locació de ba-
ranes adequades, neteja de la vegetació que creix a les juntes dels 
paviments, reparació puntual de paviments i neteja i tractament 
de paraments amb morter de reparació. L’objectiu final d’aquest 
projecte és garantir el bon estat dels ponts en tot moment.
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Ara és l’hora!

Des d’ERC Torrelavit, continuem treballant per fer arri-
bar una nova manera d’entendre la política munici-

pal a Torrelavit. Durant els primers mesos del 2021, amb 
les companyes de govern, hem iniciat la remodelació del 
pavelló. Una reforma necessària que s’adequa a les ne-
cessitats que els usuaris van demanar i que ben aviat po-
drem gaudir. També som sensibles amb la nova manera 
d’afrontar els reptes en matèria educativa que la Covid-19 
ens ha posat sobre la taula i impulsem el projecte de na-
turalització del pati de l’Escola J.J Ràfols. Un projecte que 
ha de realitzar-se per fases i que dota al pati de l’escola de 
zones d’ombres i aules didàctiques exteriors. Una oportu-
nitat per impulsar noves pedagogies i arranjar els espais 
exteriors de lleure i esbarjo dels nostres alumnes. 
I aquest 2021, hem posat en marxa els primers pressupos-
tos participatius de la història de Torrelavit amb una re-
serva pressupostària de 19.730€ aquest 2021 i la mateixa 
quantitat el 2022.
Ara és l’hora! Ara és l’hora veïnes i veïns que som cridats 
a participar. 
Torrelavit sempre s’ha implicat en l’acció municipal i en 
la participació democràtica. Som un poble actiu i ara 
se’ns brinda una altra oportunitat per fer sentir la nos-
tra veu. Us animem a participar, us animem a fer arribar 
les vostres propostes per impulsar la democràcia parti-
cipativa al nostre poble. Se’ns ofereix un canal directe. 
Utilitzem-lo! Pensem en el benefici col·lectiu, en l’interès 
general, fem arribar les nostres propostes particulars i 
col·lectives, aquelles idees i necessitats que, com a veïns 
i veïnes, puguem fer realitat amb els recursos públics que 
l’Ajuntament posa a la nostra disposició.
Obrim les portes d’aquest camí sense retorn a noves dinà-
miques  per involucrar-nos en la presa de decisions. Som 
davant d’un moment molt important: som afortunats de 
poder fer aquest salt a la participació. El proper 24 d’abril, 
a les 12 h, durant els actes de Sant Jordi, hi haurà la presen-
tació dels Pressupostos Participatius al carrer Major. I tam-
bé podeu trobar tota la informació al web de l’Ajuntament 
i en aquesta edició d’El Cep. Restem a la vostra disposició 
per comentar-vos qualsevol dubte que us pugui sorgir en 
relació a la iniciativa dels pressupostos participatius.

Per tant, ara és l’hora. Des d’ERC Torrelavit avancem en 
aquesta forma de fer que ens identifica. Som propers, som 
la vostra veu, som de poble, som aire fresc i som participa-
tius. I així ho demostrem amb el compromís creixent amb 
el nostre poble, al costat de la gent per fer valer el poder 
de la ciutadania en benefici del nostre poble. Participem i 
entre tots, fem un Torrelavit millor!

Des de VIT volem expressar la nostra il·lusió davant l’apro-
vació al ple de gener de les Bases reguladores dels pres-

supostos participatius de l’Ajuntament de Torrelavit ja que, 
per primera vegada en la història democràtica del municipi, 
apareix una partida pressupostària destinada a la participació 
ciutadana. 
Però per iniciar aquesta participació ciutadana, hi havia d’haver 
voluntat política, fet que no vam trobar durant els quatre anys 
que vam estar a l’oposició. 
Fem una mica de memòria:
La primera vegada que es va parlar de pressupostos participa-
tius a l’Ajuntament de Torrelavit va ser en la presentació dels 
pressupostos del 2017 on els regidors de VIT van proposar a 
l’equip de govern d’aquell moment un pressupost derivat d’un 
veritable procés participatiu, que els veïns tinguessin l’oportu-
nitat de col·laborar en la confecció, d’aportar propostes, de fer 
engrandir la democràcia del municipi. Potser era una idea mas-
sa revolucionària per als que estaven acostumats a fer sempre 
el mateix, però aquesta proposta, va ser la llavor del canvi. 
No vam defallir davant la indiferència del govern. En l’aprova-
ció dels pressupostos de l’any 2018 tampoc no hi apareixia cap 
partida de participació ciutadana,  i vam tornar a manifestar 
la demanda a l’equip de govern perquè es creés un autèntic i 
plural procés participatiu de la gent del poble quan es formes-
sin els pressupostos del consistori i fer que fos la veu del poble 
directament la que tingués l’oportunitat de decidir amb dues 
o tres actuacions que milloressin de forma directa i efectiva 
el seu benestar, cobrint de forma clara les necessitats més di-
rectes del poble. Una altra vegada la indiferència de l’equip de 
govern es va fer palesa, però la llavor anava creixent.
I per fi, arribem als pressupustos del 2019, any d’eleccions, 
ens trobem als pressupostos del consistori una proposta feta 
pel Grup de VIT amb el suport dels veïns de Torrelavit a través 
d’una consulta popular, l’arranjament de la pista de tennis i 
l’adjudicació de nous usos. Aquesta proposta es va fer el no-
vembre de 2018. La indiferència es va convertir en curiós inte-
rés, recordant però, que ens trobàvem en any electoral.
Els veïns que formem part de VIT vam tenir clar que aquest 
seria un dels objectiu principals del nostre programa electo-
ral. Va ser una grata alegria veure que el grup municipal d’ERC 
també ho tenien present en el seu programa electoral i quan 
vam entrar a govern, teníem clar que un cop haguéssim pogut 
treballar i conéixer amb profunditat els pressupostos del con-
sistori, engegariem aquest procés  participatiu. 
I aquí som, la llavor ha donat els seus frutis.  L’hem cuidat, hem 
perserverat, ens hem mantigut ferms davant la indiferència, 
hem cregut en aquest projecte i hem traslladat la nostra vo-
luntat política fins a data d’avui amb l’aprovació de les bases 
reguladores.
El compromís hi és, la voluntat també, només calia això per 
tiar-ho endavant!
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Explicació d’una  fotografia  paperera
Pere Rovira i Alemany 

Voldria parlar una mica sobre la fotografia dels treballadors 
d’un molí paperer que —ben bonica i engrandida a mida real— 

il·lustra la paret d’una de les sales del Centre d’Interpretació de 
l’Aigua. Algunes veus deien que es tractava del Molí de l’Esbert de 
Lavit, i d’altres la situaven al Molí de l’Esquerrà, a prop del riu Anoia, 
en terme de Sant Jaume Ses Oliveres (Piera).  Aquesta segona opció 
és la veritable. En llegir i interpretar, a vegades, falten veus —de la 
gent de més edat— aclaridores del passat, dels personatges. Inda-
gant, he estat de sort, o mig de sort. Anem a pams:
Per allà els anys 1890-1900, el molí paperer de l’Esbert (Lavit), 
fou arrendat a Florenci Costas i Romaní, paperaire natural de 
la Pobla de Claramunt (Anoia), que hi fixà la seva residència de 
per vida. Va adquirir molta fama en aquells anys la prestigiosa 
marca de paper de fil o barba Costas, de renom a dins i fora del 
país. Durant aquells anys, en Florenci també va arrendar el molí 
paperer de Ca l’Esquerrà, al terme de Sant Jaume Ses Oliveres 
(Piera), a la comarca de l’Anoia. Podem veure en la seva marca 
(veure Calendari municipal 2018), com a la capçalera de les seves 
cartes hi consta “F. Costas Romaní – Fábricas de papel de hilo – en 
Piera y Lavid”.

En Florenci (besavi meu) tingué tres filles: Rosa, Lola i Antònia. La 
Rosa fou la meva àvia, casada amb Antoni Alemany de Cal Tort. 
La Lola es va casar amb l’Antoni Ribas (el Tonet), del molí paperer 
de Cal Ferrer (avui Paperera Carbó). I l’Antònia es va casar amb 
l’Eusebi (el Sèbiu), fill de les Piles (Alt Gaià) a  la Conca de Barberà, 
que havia fet d’hortolà al Molí Parellada quan encara molts 
molins disposaven dels propis horts i hortolans, que plantaven 
verdures i demés, les quals servien per fer la teca diària in situ (al 
propi molí) per als treballadors. Això va durar en alguns molins 
fins ben entrat el segle XX (primer quart de segle).

La fotografia en qüestió, gràcies a una de les diverses versions que 
volten, està feta el mes de febrer del 1922, fa gairebé una centúria. 
I no sols això; la meva tieta Assumpta Alemany Costas (ara amb 
96 anys) hi afegeix alguns noms de les dones que hi treballaven 
i que surten a la foto, i fins i tot me’ls havia assenyalat  —un per 
un—, però avui, malauradament, ja no ho pot fer: 

1. Dues germanes de Cal Bessó del Carrer del Bosc (casa que 
després i encara actualment és Cal Mosset, família Romeu). Les 
dues germanes —inconfusibles com les filles que els més grans 
hem conegut— estan a la part superior, a mà esquerra, vestides 
de color clar. Una d’elles (crec la segona, d’esquerra a dreta) és la 
Maria Tort,  mare de la Sebastiana Amat (que, casada, va anar a 
viure a Barcelona); i la Lola Amat, aquesta darrera casada a Cal 
Músic del Carrer de la Font (fills: Esperança, Assumpta, que avui 
viu a Sant Pere de Riudebitlles, i Joan Cuyàs Amat)

2. Dues germanes de Cal Bord del Carrer del Bosc. Sembla 
ser que són les dues següents, vestides de negre: una amb un 
paper de barba a les mans, i l’altra amb les mans entrellaçades: 
la Consuelo (Consol), i la Dolors. Una d’elles era la mare de la 

Teresina Sabaté, i àvia del Pere (que actualment viu a la Fortesa) 
i del Jaume, solter, que viu a la casa del Carrer del Bosc encara; i 
mare de la Ramona Sabaté (àlies la Ramona), traspassada fa pocs 
anys, que va regentar la merceria de roba durant molts anys al 
carrer del Castell de Çavit, i àvia dels seus tres fills: Jaume (+), 
Montserrat (que va seguir amb el negoci de roba de la mare fins a 
final del 2017), i Miquel.

3. La Josefina o Fina (àlies la Cargols), de Sant Jaume Ses 
Oliveres, casada a Cal Ponet del Carrer del Bosc, casa de l’inici 
del carrer llarg, família de la qual avui ja no en queda ningú: la 
filla gran, Agustina Parellada, era casada a les Cases Noves de Can 
Pardo de Mediona; la Maria, casada a Canaletes amb un parent 
de cal Plater, i que després va anar a viure a Barcelona; i el Joan, 
fill solter, traspassat fa pocs anys, que vivia al Carrer del Bosc. 
Sembla que és la tercera de dalt —de dreta a esquerra—, amb un 
full de paper de barba als dits, i cabells negres i llargs.

4. La “Madalena” Alemany Esteve, de Cal Terenina (Carrer del 
Molí), àvia per part paterna, dels actuals Lourdes i  Jordi Amat 
Vendrell. Sembla que és la jove que està asseguda al terra, amb 
una manteleta*. La meva mare i les meves tietes —M. Teresa, 
Dolors, i Assumpta Alemany— filles de Cal Tort, la recordaven 
quan de petites anaven a escola a Cal Guix de la Pineda i ella les 
ajudava a passar la passera que hi havia just al final del carrer del 
Molí, per continuar amunt per un corriol que portava a Cal Paràs i 
a la Pineda, quan encara no hi havia el pont que travessa el Bitlles 
i el torrent de Sant Marçal.

* Manteleta = Esclavina que usaven les dones com a abric o adorn. 
Esclavina = Capa petita que cobreix les espatlles i el pit

5. La Mercè Cruset, de Cabrera d’Anoia (no identificable ja)

•Treballadors del Molí de l’Esquerrà – Sant Jaume Ses Oliveres (Piera - Anoia) - Febrer 
del 1922 - Almenys sis dones són de Torrelavit. L’arrendador del molí era en Florenci 
Costas, de Lavit (fill de La Pobla de Claramunt i que s’establí a Lavit arrendant el Molí 
de l’Esbert). A la foto no hi surt; però sí a la dreta -assegut i amb camisa blanca i cor-
bata- sembla endevinar-se el que deuria ser l’encarregat o balaire
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O sigui, que identificava set dones, de les quals sis eren de Lavit. 
Ens podem imaginar totes aquestes dones anant a peu a treballar 
des del nostre poble vers Cal Matràs, torrent i masia de l’Almirall, 
i molí de l’Esquerrà, a la riba del riu Anoia, molt a prop de Sant 
Jaume Ses Oliveres. Però això —l’anar a peu— era molt habitual, 
car (per posar un exemple) dones de Sant Jaume Ses Oliveres (a 
l’inrevés que les esmentades), Can Rossell de la Serra, i altres 
indrets, treballaven en molins de Lavit.

També la foto ens proporciona diverses eines emprades en 
la fabricació del paper; i els mateixos fulls del paper blanc de 
barba que va gaudir de gran prestigi. Podem veure-hi un tiràs, 
unes àrpies, (estris lligats també a altres feines, però que també 
s’utilitzaven als molins), i dues eines concretes lligades solament 
al paper: l’espit i la ganiveta de  fretar.

Tiràs: Eina que consisteix en un tros de fusta plana fixada 
transversalment a l’extrem d’un mànec llarg, que serveix per a 
arreplegar el gra, o altres coses de terra. En el paper s’utilitzava 
per remenar la pasta de paper dels cilindres.

Àrpies: Eina en forma d’aixada, però que en lloc de pala té tres 
pues, que servia per arreplegar fems, esmicolar els pans de 
brisa del raïm premsat, i altres coses. En el paper, es feia servir 
quan es treia la pasta de paper blanc o de barba dels cilindres, 
es posava en uns recipients grans amb unes rajoles amb foradets 
al cul, on es drenava o escorria (llevar l’excés d’aigua). I d’aquí, 
els treballadors paperers, amb els pantalons arremangats fins 
més amunt del genoll i amb els peus ben nets (no hi podia haver 
impureses) treien la pasta amb les àrpies vers uns altres recipients 
més petits d’aram, també curosament nets.

Espit: Estri de fusta en forma de T que serveix per estendre el 
paper a les cordes dels miradors o assecadors. Agafava els fulls 
de paper per a posar-los als estenedors, lloc on hi havia fibres de 

cordes —de paret a paret— en dos o tres nivells, i on eren deixats 
els fulls fins a aconseguir el total assecat.  

Ganiveta de fretar: Ganiveta d’uns 60 cm de llarg que servia 
per fretar o igualar els fulls de paper (paper de barba) ja secs. Es 
tallaven les parts dels fulls o “barbes” que sobresortien massa.

Balaire: Als molins paperers, normalment el fabricant era el 
propietari del molí, però també podia ser-ho una persona que 
el tingués arrendat. El fabricant s’ocupava de comprar tota la 
matèria primera, i de la venda —al final del procés— dels fulls 
de paper amb llur marca. Ara bé, per a la fabricació, contractava 
l’anomenat balaire, persona a qui li pagava una quantitat fixa per 
bala de paper produïda (d’aquí el nom). A més, aquesta persona 
era responsable de la manufactura, i de donar allotjament i 
menjar a tot el personal en el mateix edifici paperer (fins al primer 
quart del segle XX hi havia un hortolà a cada molí, que es cuidava 
de les patates, llegums i verdures), i de pagar-los el jornal.

Dir que el Molí paperer de l’Esquerrà està situat molt arran del 
riu Anoia. Donat que en aquells anys de finals del s. XIX i primer 
quart del s. XX les tempestes amb les corresponents riuades 
havien sovintejat, malmetent contínuament part dels baixos 
i maquinària de la fabricació del paper, va arribar un moment 
que en Florenci Costas va rescindir el contracte d’arrendament, 
prescindint del molí. Tot, a causa de les crescudes de l’Anoia. 
Avui en dia i des de fa ja uns anys, aquest molí de l’Esquerrà s’ha 
transformat en unes caves (Caves Pagès Entrena) i s’ha remodelat 
al nou ús (igual que aquí el Molí Parellada en les Caves Xamfrà i 
Molí Parellada). Qui ho havia de dir !

En Florenci Costas va morir l’any 1931; i llavors la marca va 
continuar encara uns anys al Molí de l’Esbert (més endavant 
Paperera Fidel), regentada pel seu gendre Antoni Ribas del Molí 
de Cal Ferrer (el Tonet, casat —com he dit abans— amb una de les 
filles del Florenci, la Lola).

Quedi aclarida així la foto en qüestió (no del nostre poble, 
sinó veïna) però sí molt nostra, lligada a la història local, amb 
treballadores locals del món paperer, i amb l’arrendatari lavitenc 
—fill de la Pobla de Claramunt— que fixà la seva residència i 
activitat al molí de l’Esbert de Lavit fins al seu traspàs.

•1- Marca del paper de fil del Florenci Costas, on hi consten les dues fàbriques on s’elaborava 
i que ell regentava: la del molí de l’Esquerrà (a Sant Jaume Ses Oliveres, terme de Piera, a 
l’Anoia) i la del molí de l’Esbert (terme de Lavit, a l’Alt Penedès), molt properes en línia recta.
2- En Florenci Costas Romaní amb espardenyes, pantalons, camisa i tirants, i un gran i blanc 
mostatxo, al molí de l’Esbert (més cap aquí Paperera Fidel), del que en fou arrendatari, a 
l’igual que en fou del molí de l’Esquerrà.
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Els gegants de Torrelavit, a la clausura de 
Castellbisbal Ciutat Gegantera
EEls gegants de Torrelavit van participar el passat mes de gener 

en la tradicional cloenda de l’any de la Ciutat Gegantera, que 
aquest any es va celebrar a Castellbisbal. A causa 
de la pandèmia es van haver de suspendre bona 
part dels actes, però els gegants de Torrelavit van 
participar en l’exposició col·lectiva amb la resta 
de gegants de tot Catalunya.
Els gegants de Torrelavit són en Marçal i la Maria.
Van ser construïts a Sant Sadurní d’Anoia per 
Mercè Gost (titellaire), Montse Mateu (dissen-
yadora), i Roser Vallverdú (dissenyadora de vestuari). Els vestits, 
confeccionats per modistes del poble, es van fer d’acord amb l’estil 
dels senyors penedesencs del segle XIX. De fet, en Marçal havia de 
portar barret de copa però, finalment, es va descartar per una qües-
tió d’alçada. Els caps modelats per les artistes van ser col·locats 
damunt d’un cos de fibra de vidre que alhora va col·locat sobre un 
bastiment de fusta. En total, el seu pes està al voltant dels 55 quilos 
i la seva alçada ronda els 4 metres.
Van ser batejats a l’església de Santa Maria de Lavit el 15 d’agost de 
1992, apadrinats pels gegants de Sant Sadurní d’Anoia.

El passat 29 de novembre va tenir lloc 
a Torrelavit l’únic espectacle del Nov-

embre Cultural que degut a la pandèmia 
hem pogut fer aquest any 2020. El confina-
ment ens va obligar a suspendre tot el cicle 
d’activitats previstes entre les quals hi havia 
teatre, cinema, titelles, música... No va ser 
fins el darrer cap de setmana que vam po-
der gaudir de l’espectacle de màgia, mim i 
humor The Postman guanyador del primer 
premi al Festival Internacional de Sankt 
Wendel (Alemanya), un espectacle exquisit 
i tendre que va agradar a petits i grans.
L’actuació, aprofitant que feia molt bon dia, 
es va fer a l’aire lliure a la pista de l’escola 
J. J Ràfols, amb control d’aforament i amb 
totes les mesures de seguretat (distàn-
cia, rentat de mans, mascareta, i registre 
d’assistents). Unes 150 persones van poder 
gaudir de l’espectacle. L’Ajuntament de To-
rrelavit ha organitzat un grup de voluntaris 
per la cultura segura que són els encarre-
gats de vetllar perquè tots els espectacles 
que es fan al poble en aquests temps de 
pandèmia siguin segurs per a tothom.

Gran acollida de públic a  
l’espectacle “The Postman”

En Marçal i la Maria es 
van unir a gegants de tot 

Catalunya en una exposició 
conjunta

El govern municipal 
ha apostat pels 

espectacles amb format 
de #culturasegura
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Una desena de parades d’artesania, 
productes de regal, ornamenta-

ció de Nadal i productes de km0 es van 
instal·lar al carrer Major de Torrelavit 
el dissabte 19 de desembre en la prime-
ra Jornada de Dinamització del Comerç 
Local, organitzada per l’Ajuntament. La 
iniciativa, que va comptar amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, va oferir a 
la ciutadania un matí animat amb músi-
ca en viu perquè tothom pogués fer les 
compres de Nadal amb més caliu.

Aquesta iniciativa del govern municipal 
de Torrelavit va servir per donar a conèixer 
l’oferta dels comerços del poble, la ma-
joria dels quals estan situats en aquesta 
zona, i per posar en valor la qualitat dels 
productes de proximitat.

“Estem molt satisfets perquè el carrer 
Major es va omplir de gent que no només 

van poder comprar a les botigues del po-
ble i les paradetes instal·lades en carpes 
protegides en un ambient diferent”, ex-
plica la regidora de Comerç, Teresa Ma-
teu. Segons ella, l’activitat va ser un èxit, 
ja que els mateixos comerciants han 
confirmat que van notar un increment 
de les compres.

L’alcalde, Manuel Raventós, va remarcar la 
voluntat del govern municipal de treballar 

per promoure les compres de km0, ja que 
aquest és el model que més bé ha protegit 
la ciutadania durant els mesos més durs 
de la pandèmia de la Covid-19.

Durant tot el matí, l’Ajuntament va tenir 
una parada al principi del carrer on les veï-
nes i veïns van poder intercanviar els seus 
vals de compra per mascaretes d’adult i 
infantils dissenyades amb motiu del Cen-
tenari de la unió de Terrassola i Lavit.

Èxit de participació a la jornada de 
dinamització del comerç
Els comerciants confirmen un increment de les vendes

Durant tot el matí 
es van intercanviar 
vals de compra per 

mascaretes de 
Torrelavit
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Comiat dels companys del 
comerç a la Maria de Cal Potort
Després de 49 anys al servei dels torrelavitencs i torrelaviten-

ques el passat 30 de gener es va jubilar Maria Parellada, pro-
pietària de l’estanc de Cal Potort. Els seus companys del comerç 
del poble li van voler dedicar unes paraules de comiat, per desitjar-
li sort en la nova etapa que comença i li van fer un petit obsequi: 
un mocador i unes piruletes de xocolata amb els logos dels dife-
rents comerços Els comerciants de Torrelavit van sorprendre la 
Maria Parellada amb aquest petit homenatge quan es disposava a 
tancar les portes de l’estanc del carrer Major per última vegada el 
dissabte al migdia i ella no va poder evitar emocionar-se. La regi-
dora de Comerç, Teresa Mateu, en representació de l’Ajuntament 
de Torrelavit també va ser present al comiat. 

Òmnium Cultural Alt Penedès 
i Feminal Debat han dut a 

terme per segon any consecutiu, 
i com a reivindicació pel Dia Inter-
nacional de les dones el projecte 
On són les dones? amb la finali-
tat de deixar constància de la poca quantitat de carrers dels nostres 
pobles que porten noms de dona. L’any passat van fer un recull dels 
carrers i places amb nom de dona que hi ha a Vilafranca i aquest any 
han ampliat la recerca a la resta de pobles de l’Alt Penedès. El treball ha 
conclòs que de 418 carrers que tenim a la comarca amb nom de perso-
nes (excloent-hi  els que porten nom de sants i santes) només el 10% 
porten noms de dona i que dels 27 municipis que té l’Alt Penedès, tan 
sols 9 tenen un carrer amb nom de dona i 10 no en tenen cap.

A Torrelavit només tenim un carrer amb nom de dona. Es tracta 
del carrer Rosa Mestres situat al barri de La Pineda. Segons la seva 
familiar Teresa Bori, hem pogut saber que Rosa Mestres Domè-
nech va néixer entre 1850 i 1860 a Sant Sadurní d’Anoia. Tenia dos 
germans: Lluís Mestres Domènech i Miquel Mestres Domènech 
(aquest darrer, propietari de la pastisseria de Cal Simon de Sant 
Sadurní). El pare es deia Simon Mestres Mir i també era pastisser. 
Tenien un tiet que era capellà, Valentí Saladelafont, assassinat du-
rant la guerra civil i que va donar nom durant el franquisme a l’avui 
conegut com el carrer del Castell de Çavit.
Rosa Mestres es va casar amb Antonio Saladelafont fill de Calders, 
també pastisser, i no van tenir fills. Ella i la seva cunyada, Teresa 
Manobens, de Sant Sadurní, despatxaven a la pastisseria que te-
nien a Barcelona, al carrer de la Serra, 15. Moltes pastisseries de 
la ciutat es van crear gràcies a ells perquè pel seu obrador hi van 
passar molts aprenents. Estiuejaven a la torre que hi ha al carrer 
del Molí (coneguda com la torre de la senyora Manolita). Moltes 
de les cases del carrer Rosa Mestres les va fer construir ella amb el 
seu dot i, posteriorment, les va vendre a bon preu. En agraïment, 
el carrer porta el seu nom.

Torrelavit només té un carrer amb 
nom de dona

Calendari  2021: Esmenes i 
afegitons

Passades les festes de Nadal, Cap d’Any, i Reis, la circulació del ca-
lendari per les nostres llars, ha fet que s’hagin trobat un parell 

de petits detalls a esmenar; així com uns afegitons al mes de gener 
quant a perruqueries. Els comentaris del boca-orella arran de la pu-
blicació del calendari, i la casualitat de trobar uns versots dels Diables 
de Torrelavit del 1993, que incorporen uns rodolins sobre les botigues i 
empreses locals, ens han proporcionat aquests nous afegitons.

Esmenes. Concretament, a la foto 3 del mes de gener, on diu 
Conxita Soteras, no és ella sinó la seva filla Carme Montserrat So-
teras. I a la foto 1 del mes de novembre, on diu “Teresa Miquel, La 
Tereseta, germana seva”, hauria de dir Teresa Miquel, La Tereseta, 
neboda seva, mare de la Maria i el Pere Arasa Miquel.
Afegitons. Quant a perruqueries, cal afegir-ne tres més: la per- 
ruqueria de la Maria Ventura Torrens, de Cal Misteri, a l’avui Car- 
rer del Castell de Çavit (casa que hi ha dins del clos a tocar de 
l’església de Santa Maria de Lavit). Va exercir la professió a la dèca-
da dels anys 50 del segle XX i va plegar en casar-se. Cap al 1959 va 
anar a viure a Barcelona. Havia estudiat la professió a Barcelona, 
on encara viu avui en dia.

La perruqueria que hi va haver al carrer de Rosa Mestres de la Pineda als 
anys 60, en una casa a lloguer de Cal Cisco Masover. Fou un matrimoni 
de Sant Quintí de Mediona. Ell treballava a fora i anava i venia en bicicle-
ta, i ella exercia de perruquera. S’hi van estar un parell d’anys.
I la perruqueria de Joan Cardó, fill de Sant Pere de Riudebitlles, que 
va exercir la professió un parell d’anys al carrer del Molí, als inicis 
dels anys noranta del segle XX; traslladant-se després a Vilafranca 
del Penedès, on encara treballa actualment a la seva perruqueria 
del carrer Torrelles de Foix.
I també afegir, que la casa de cites que hi hagué a l’edifici de la To-
rre del Guano al 1982 i algun any més, s’anomenava amb l’escaient 
nom d’Hostal Bon Repòs.              

 Grup de Recerques El Podall

Els companys van 
sorprendre la Maria 

Parellada amb un regal 
sorpresa
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Els i les integrants de la Comissió de 
Festes de Torrelavit volem agrair la 

participació que van rebre la Festa Major 
d’Hivern i el Carnaval malgrat la situació 
ens què ens trobem.  Volem donar les grà-
cies a tothom qui hi va assistir per la con-
fiança i la responsabilitat mostrades.

Els actes de la Festa Major d’Hivern, tant 
l’espectacle infantil Jai, el mariner com el 
Vermutet amb concert de Noe i Kim van 
animar-nos i distreure’ns durant tot el cap 
de setmana. El sopar de Festa Major, aquest 
any en petit comitè, va ser un èxit  deliciós!

Des de la Comissió, aplaudim totes aque-
lles persones que en vau ser partícips, ja fos 
com a espectadors o com a organitzadors 
d’algun acte: membres de la Gotimada, la 
botigueta del Mig, voluntàries per una cul-
tura segura, Zipit Company i Noe i Kim.

EI Carnaval va ser un festival! Disco per 
Xics ens va fer ballar, cantar i riure 
com feia temps que no podíem! 
El concurs de disfresses també 
va tenir molta participació, es-
perem que segueixi sent així els 
propers anys!

Per acabar, volem recalcar que tots 
els actes es van dur a terme seguint 
rigorosament totes les mesures de segu-
retat anti Covid establertes. Desitgem que 
ben aviat puguem tornar a celebrar les 
festes com sempre hem fet. Mentrestant, 
ja heu vist que sempre que es pugui, la Co-
missió de Festes seguirà fent la seva feina.
 
Salut,

Comissió de Festes de Torrelavit

Festa Major i Carnaval de Covid 

Malgrat les 
restriccions, Torrelavit 

ha mantingut les festes i 
la participació
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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. En aquesta 
ocasió ens heu de dir el següent: 

De quin indret estem parlant?
Heu de comunicar la resposta al Casal de 
Cultura de dilluns a divendres dede quatre 
de la tarda a vuit del vespre o trucar per te-
lèfon 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.

Farem un resum del 2020. La temperatura màxima absolu-
ta ha estat de 36’1 graus, una mica més baixa que els úl-

tims anys, i la mínima absoluta, de -1’7ºC. El mes de febrer i 
el principi de març vam tenir temperatures molt més altes de 
la mitjana, fins a 24,3 graus. En canvi, el mes de juny va ser un 
dels més frescos dels últims anys, amb molta precipitació. És 
important destacar que durant el 2020 hi va haver 36 dies que 
va glaçar, i hi va haver divuit nits tropicals (on la temperatura 
no va baixar de 20 graus). El dia més ventós va ser el 25 de se-
tembre, que es va arribar a ràfegues de 71’6 km/h.
Pel que fa a pluviometria, aquest 2020 ha plogut 771 litres en to-
tal. Hem de destacar alguns episodis de pluja importants, com la 
llevantada Glòria del 21 de gener, on van caure més de 150 litres 
en quatre dies o la llevantada del 21 d’abril. En canvi, el mesos de 
febrer, juliol, octubre i desembre la pluja va ser escassa. 
Aquest 2021 va començar amb una onada de fred, en la qual 
vam arribar a -3,2 graus, però aquest febrer ha estat molt més 
càlid de l’habitual. També cal destacar que, si tenim en comp-

te l’hivern meteorològic (de desembre a febrer), portem acu-
mulats 62 litres. Ha estat un dels hiverns més secs dels últims 
anys. També podem destacar que el 2021, de moment, ha estat 
un dels anys amb menys hores de sol.

•Arc de Sant Martí, 30/1/2021 a les 16:46, 
Sant Martí Sadevesa, mirant al nord

Un arc de Sant Martí és un arc que es fa quan 
plou i fa sol a la vegada, quan la llum blanca 
xoca amb les gotes de pluja i es divideix en els 
set colors principals. Normalment, és més fà-
cil veure arcs de Sant Martí amb les tempestes 
que es fan les tardes d’estiu.

Aquesta foto es va fer el 30 de gener del 2021 a 
la tarda al barri de Sant Martí Sadevesa. Mirant 
en direcció nord, amb l’aproximació de la tem-
pesta es va formar un arc de Sant Martí molt 
fàcil de distingir.

El temps

Enigma del número passat d’El Cep
Es tracta de la part superior de la caseta 
que hi ha darrere la font de la plaça Pau 
Vidal.

Els tres encertants i guanyadors d’una 
ampolla de cava han estat:
1. J. A Lázaro
2.Àngels Rius
3.Assumpta Cardó
Gràcies a tots i totes  per la vostra 
participació.

Oriol i Bernat Salavert - www.meteosadevesa.cat
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Diversitat d’activitats per commemorar  
la Setmana de la Dona
Un any més Torrelavit ha dedicat uns 

dies del mes de març  a realitzar activi-
tats per  commemorar el Dia Internacional 
de les Dones. Aquest any però totes acti-
vitats s’han hagut d’adaptar a les mesures 
Covid i tot s’ha fet en format més reduït.

El sopar del Dia de la Dona de l’any pas-
sat va ser l’última gran celebració que 
es va poder fer abans de la pandèmia 
ocasionada per la Covid-19 i aquest 
era el comentari més escoltat entre 
les persones que enguany han parti-
cipat en les activitats de la Setmana de 
la Dona. Tot i que en un primer moment 
es dubtava si fes res o no, finalment, 
des de la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament i des del Casal de Cultura es 
va considerar que prenent totes les me-
sures necessàries hi havia certes activi-
tats que es podien fer sense posar en risc 
ningú. I és que després d’un any de confi-
nament i de molts sacrificis, les persones 
necessitem anar tornant a la vida normal.

La Setmana de la Dona es va encetar el di-
lluns 1 de març amb un taller de cosmètica 
natural en què vam poder aprendre de ma-
nera pràctica com elaborar el nostre propi 
gel de dutxa, gel hidroalcohòlic i xampú 
sòlid. L’activitat va anar a càrrec de Laura 
Casanovas i va ser tot un èxit, ja que fins i 
tot hi va haver gent que no hi va poder par-
ticipar a causa de la limitació d’aforament. 
Properament, està previst poder oferir un 
altre taller d’aquest tipus.
El dimarts vam rebre la visita del psicòleg 
Martí Garcia, que ens va ensenyar a gestio-
nar les nostres emocions i les nostres pors. 
La pandèmia ens ha portat a enfrontar-
nos a situacions extremes per les quals no 
ens havíem imaginat haver de passar mai: 
por, angoixa, ansietat, estrès, pèrdues, etc. 

La xerrada col·loqui va finalitzar amb una 
petita sessió de meditació, una bona terà-
pia per contribuir al nostre benestar.
El dijous es va fer un taller molt interes-
sant per aprendre a abordar sense tabús 
la naturalesa del nostre cicle menstrual i 
conèixer com ens afecta en l’àmbit físic i 
emocional. Vam aprendre moltes coses 
sobre el nostre cos que no coneixíem i es 
va crear un espai de debat i confiança molt 
proper. L’activitat va ser dirigida per Anna 
Barranco i Paula Samblancat.
El divendres vam sortir a l’exterior i ens 
vam desplaçar fins al safareig de Terrassola 
per gaudir de la presentació del llibre Enlai-
ra les ales de la penedesenca Rosa Vendrell, 
periodista, escriptora i moltes coses més. 
La presentació va ser  tot un espectacle de 
música, dansa, poesia i sorpreses que no va 
deixar ningú indiferent. Si us interessa, a la 
Biblioteca Municipal de Torrelavit podeu 
trobar el seu  llibre.

L’acte més institucional va tenir lloc 
el dilluns 8 de març al vespre. Es va 
il·luminar la façana de l’Ajuntament de 
Torrelavit de color lila i diverses dones, 
noies i nenes van llegir el Manifest del 
Dia Internacional de les Dones. També 
es va encendre un llaç lila amb espelmes 
en homenatge a totes aquelles dones 
que ja no hi són a causa de la violència 
masclista. L’acte també va comptar amb 
l’actuació de Jordina Riera que va can-
tar dos temes amb acompanyament de 
piano que van aconseguir emocionar els 
assistents.

Com cada any, totes les persones que han 
participat a les diferents activitats es van 
endur un petit obsequi. En aquesta ocasió, 
un estoig de roba de feltre per posar-hi els 
mocadors de paper dissenyat i creat pels 
avis i àvies del Centre de Serveis per a la 
Gent Gran de Torrelavit. 

Totes les activitats 
s’han adaptat a les 

restriccions i el context 
de prevenció de la 

Covid-19
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El veí de Torrelavit Cristóbal 
Florido fa cent anys
L’alcalde i la regidora de Benestar Social  
el feliciten en nom de tot el poble

Localitzat un niu de vespa asiàtica a Torrelavit

L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, 
y la regidora de Benestar Social, Anna M. 

Perona, van felicitar el passat 22 de gener, 
en nom de tot el poble, el veí de Torrelavit 
Cristóbal Florido pel seu 100 aniversari, i li 
van entregar la medalla commemorativa 
de la Generalitat.
Cristóbal Florido va néixer a Peñarrubia 
(Màlaga) el 22 de gener de 1921. Tot just co-
mençar la guerra civil va ser enviat al camp 
d’aviació de Sabanell, on va fer de mecànic 
de l’avió que hi havia ubicat al refugi petit 
(que actualment encara es conserva). Els úl-
tims mesos de la guerra civil els va passar en 
un camp de concentració i, un cop acabada 
la guerra, va tornar a casa seva. Però un cop 
allà, els guanyadors de la guerra li van impe-
dir de trobar feina i això el va empènyer a tor-
nar a Catalunya, on al cap de pocs anys, es va 
establir definitivament a Torrelavit.

Cristóbal Florido ha estat una de les fonts que 
ha permès recuperar una part de la història 
oral vinculada al camp d’aviació republicà i els 
refugis que es van construir a Sabanell amb 
motiu de la guerra espanyola de 1936-1939.

Aquest niu  es troba a la zona del molí 
de Cal Roda, col·locat a gran alçada 

en un arbre  just sobre el riu. Des de l´Ajun- 
tament s’ha buscat assessorament tècnic 
especialitzat i, després de valorar-ho detin-
gudament i veient que no suposava cap pe-
rill per a la població, s´ha decidit deixar-lo 
on està. El niu  està a molta alçada i en un 
lloc de difícil accés, per la qual cosa treu-
re´l és molt costós. És possible que passe-

jant per la vora el riu l´hagueu vist. És força 
gran, de la mida d´una pilota de bàsquet. 
Tot i que pot crear certa alarma, ara mateix 
aquest niu es troba buit i, segons els tèc-
nics, amb la pluja, el vent i el pas del temps 
acabarà caient per si sol.
La vespa asiàtica és una espècie invasora 
que amenaça la biodiversitat, l´agricultura 
i l´apicultura. Es troba al Penedès des de 
l´any 2015. S´alimenta d´insectes, abelles, 
formigues, papallones  i d´altres inverte-
brats. Prové d´Àsia i va arribar en merca-
deries importades de la Xina. Les vespes 
tenen una mida d´entre 17 i 32 mm les 
obreres i 25-35 mm les reines. 
Amb l’arribada de la primavera, les reines 
justament estan sortint  i formant el que 
s´anomenen nius embrionaris o nous 
nius que són tan petits  que no es poden 
observar a simple vista. A partir d´ara i 
fins el desembre cal anar amb compte 
perquè és quan aquests nous nius, que 
gairebé no apreciem, estan actius. Si en 
veieu algun us agrairem que ho feu saber 
a l´Ajuntament  (T. 93 899 50 02) per po-
der actuar el més aviat possible.

Iniciativa solidària 
amb persones 
refugiades i joves 
migrats sols

Les tècniques del Programa de Di-
namització de Gent Gran de la Di-

putació de Barcelona a l’Alt Penedès 
aquest hivern hem dut a terme una 
iniciativa solidària amb l’objectiu de 
dinamitzar el col·lectiu de gent gran 
en temps de confinament. La iniciati-
va ha consistit a teixir complements 
d’hivern (gorros, bufandes, colls…) 
per a les persones refugiades a tra-
vés de la CCAR (Comissió Catalana 
d’Ajuda als Refugiats) i per als joves 
migrats sols, a través d’Actua, coope-
rativa d’iniciativa social de Vilafranca. 
Abans de final d’any, es van aconseguir 
més de 250 peces entre els municipis 
de Mediona, Sant Quintí de Mediona, 
Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, 
Avinyonet, Sant Cugat Sesgarrigues, la 
Granada, Santa Fe, Puigdàlber i el Pla 
del Penedès, que van ser entregats a les 
persones corresponents de diferents 
centres: SPAAI Llar Avinyonet, SPAAI 
Llar Josep Raventós d’Ordal, SPAAI Llar 
Vilanova i a un pis assistit per a joves ex-
tutelats de Vilafranca. Paral·lelament, 
més enllà del Penedès, també se’n van 
fer arribar als beneficiaris dels disposi-
tius residencials d’acollida dels progra-
mes que gestiona la CCAR, a Barcelona. 
Les tècniques de dinamització volem 
donar les gràcies a totes les persones 
que van dedicar el seu temps a tei-
xir, com també a CCAR i Actua per la 
seva predisposició i col·laboració amb 
aquesta iniciativa solidària. 

Mar Mateu Salinas
Dinamitzadora de Gent Gran
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Torrelavit, un 
poble a peu 
de riu 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA

Montserrat Rius i Laia Roca van parti-
cipar en la gravació del programa de 

Penedès TV Quedem al Vinseum presentat 
per Caterina Tallon, el passat 4 de gener. 
El programa, que compta amb diverses 
seccions, inclou un apartat de cinc minuts 
de durada destinat a parlar dels diferents 
municipis del Penedès. La Montserrat i la 
Laia van fer d’ambaixadores del nostre po-
ble. Van parlar sobre la unió de Terrassola 
i Lavit, la festa major, els seus racons pre-

ferits, els trets que caracteritzen Torrelavit 
i la seva gent i de tot el que no es poden 
perdre les persones que ens visiten.

El programa es va poder veure en diferit a 
mitjans del mes de gener en diferents fran-
ges horàries de la programació de Penedès 
TV. Tant la Montserrat com la Laia ho van 
fer genial i des d’aquí aprofitem  per donar-
los les gràcies per haver volgut col·laborar 
en aquesta iniciativa.

Torrelavit a Penedès TV

• Pont del Mussons

Torrelavit i el seu riu, el Bitlles, són 
dos companys de viatge que han fet 

camí plegats des de sempre.
Històricament, a la vora dels rius s’hi 
creava la vida, tant de forma natural 
amb el creixement de flora i fauna, com 
amb els assentaments humans que 
aprofitaven aquesta aigua per cobrir les 
seves pròpies necessitats, el beure, la 
higiene personal, rentar la roba, con-
rear la terra... i, per què no, també 
gaudir-ne sense més, refrescant-se 
a l’estiu o anant a passar la tarda i 
badar i xerrar. 

Tot i que semblen tot avantatges, viure 
a la vora del riu també ha implicat uns 
certs riscos que els habitants coneixen a la 
perfecció i que podem deduir del refranyer 
català amb exemples com els següents: A 
la vora del riu no t’hi facis el niu (per el 
perill de riuades), Acabar com l’aigua a les 
figues (acabar malament o fracassar), Ai-
gua corrent no mata la gent; aigua atu-
rada, mort amagada. 

A Torrelavit, tenim records de tots co-
lors amb l’aigua del Riudebitlles, ja que 
l’any 1921 vam patir una riuada tan in-
tensa i de tal magnitud que va empor-
tar-se una de les arcades del Pont dels 
Mussons. Això a dia d’avui és només una 
de les moltes anècdotes que es recorden 
al poble. Però el succés no acaba aquí, ja 

que la reconstruc-
ció d’aquest malmès 

pont la va dur a terme 
l’Estudi Eiffel (dels creadors  

de la Torre Eiffel de París). Per això el Pont 
dels Mussons té aquest característic 
tramat metàl·lic que ens pot fer recor-
dar a aquest entranyable monument 
mundialment conegut. 
De la mateixa manera que el Bitlles ens 
ha donat ensurts com el de la riuada, són 
molts més els beneficis que ha aportat al 
poble. Recordem que aquest petit riu ha 
abastit d’energia els dotze molins paperers 
que hi ha a Torrelavit gràcies a les seves ai-
gües, però al llarg de tot el recorregut del 
riu ens n’adonem que n’ha abastit gairebé 
una trentena, els quals es van instal·lar al 
llarg dels anys a la seva llera, convertint 
aquest territori en una important zona 

paperera que fabricava paper fins i tot per 
a les colònies espanyoles de l’època. 

Algunes d’aquestes curioses anècdo-
tes són les que donem a conèixer als 
visitants del Centre d’Interpretació de 
l’Aigua de Torrelavit, a través d’una visi-
ta guiada on també es pot gaudir d’audio- 
visuals  com El Camí del Riu, una inici-
ativa que pretén posar en valor el riu i el 
territori tot tenint cura del seu entorn.  
A banda, si es prefereix, també es pot 
conèixer un petit tram d’aquest camí de la 
mà del Centre d’Interpretació de l’Aigua i 
els seus guies, ja que pot combinar-se la 
visita al museu amb la visita als antics sa-
fareigs de Terrasola i continuar descobrint 
la història de Torrelavit i el Riudebitlles. 

Us hi apunteu?

L’any 1921 una riuada 
del Riudebitlles es va 
emportar una de les 
arcades del Pont dels 

Mussons
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L’escola J.J. Ràfols va iniciar el curs passat 
un projecte d’innovació educativa que es 

va veure estroncat a conseqüència del con-
finament per la pandèmia de la Covid-19.
El programa es basa en l’apadrinament d’un 
element patrimonial per part del centre edu-
catiu, la qual cosa comporta donar-li valor i 
aprofundir en el coneixement des del punt de 
vista cultural i, alhora, fer que aquest coneixe-
ment sigui socialment rellevant (que arribi a 
la mateixa comunitat i a l’entorn de l’escola).
La metodologia que es fa servir prima 
l’observació directa, l’experimentació, l’ús 
d’informació basada en el mètode científic, en 
el treball en grup i el treball cooperatiu entre 
altres. L’alumnat és el protagonista dels seus 
aprenentatges i el paper dels docents és fer de 
guies i coordinadors dels projectes.

Hem tingut facilitats per poder participar-
hi i que ens triessin, ja que Torrelavit és un 
municipi amb molts recursos naturals i 
edificis i construccions que en fan un lloc 
ideal i molt atractiu per treballar les acti-
vitats d’ensenyament i aprenentatge en un 
espai diferenciat al de l’aula.
Una altre aspecte molt important és que 
també comptem amb molts recursos hu-
mans: docents, Ajuntament, agents rurals, 

personal del Centre d’Interpretació de l’Aigua 
(Mas Albornà), historiadors del municipi...
Aquests projectes  promouen la dimensió 
significativa, comunicativa, d’acció i de 
projecció de l’aprenentatge. Aquestes qua-
tre dimensions permeten situar l’alumnat 
com a subjecte actiu del seu aprenentatge, 
promovent-ne la implicació en el territori 
i en la societat a través d’un concepte de 
ciutadania crítica i responsable.

Projecte d’innovació educativa.  
Apadrinem el nostre patrimoni “El camí del riu”

El passat dia 8 de març, la comunitat de 
mitjans vam fer activitats relaciona-

des amb el Dia de la Dona Treballadora. 
En primer lloc, vam visualitzar diversos 
vídeos en els quals es parlava sobre el 
motiu d’aquesta commemoració. També 
s’anomenaven diferents noms de dones 
que van superar grans reptes en la seva 
època i gràcies a les quals s’han anat guan-
yant els drets actuals.
Un cop fet això, es van presentar un seguit 
de dones que van destacar en diferents as-
pectes: activisme, esport, ciència... I fins i 
tot, guanyadores de premis Nobel. Després 
de fer una conversa i reflexió entre tota la 
classe, cada infant va elaborar una bande-

rola sobre una dona en concret. En aques-
ta banderola, hi plasmaven el seu nom i 
imatge, el camp en què va destacar i quin 
fet rellevant de la seva vida ens va cridar 
l’atenció. Per acabar amb aquesta activi-
tat, vam decorar les banderoles i les vam 
ajuntar totes per crear-ne una de sola. 

Finalment, i relacionant-ho amb el Dia de 
la Dona i la Ciència, vam jugar a un Me-
mory que relacionava la imatge i el nom 
d’una dona inventora amb l’invent que 
havia creat. Ens va agradar molt descobrir 
i aprendre qui havia inventat estris quoti-
dians que fem servir en el nostre dia a dia. 

El dia de la dona (8 de març de 2021)

Un total de 117 persones ja havien rebut la primera dosi de la vacu-
na Pfizer a Torrelavit en el moment de tancar l’edició d’aquesta 

publicació, 37 de les quals ja havien rebut també la segona dosi. De 
totes les persones vacunades, només en un cas havia mostrat al-
guns símptomes de rebuig a la vacuna. 
Les vacunacions amb la gent gran s’han començat a fer al Cen-
tre de Serveis, amb personal de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant 
Sadurní d’Anoia i la infermera del CAP de Torrelavit, per evitar 
desplaçaments innecessaris.
El pla de vacunació massiva de la població avançarà a Torrelavit 
a mesura que vagin arribant les partides de vacunes correspo-
nents a la regió sanitària del Penedès. 

El 18 d’abril el Banc de Sang tornarà a Torrelavit perquè tothom 
qui ho vulgui pugui fer la corresponent donació. El Banc de 

Sang s’instal·larà de 10 del matí a dues de la tarda al teatre del 
Casal de Cultura i caldrà demanar cita prèvia a través de donar-
sang.gencat.cat.
La darrera vegada que el Banc 
de Sang es va instal·lar a To-
rrelavit va ser el passat 19 de 
desembre. En aquella ocasió 
43 persones van poder donar 
sang. Nou no ho van poder fer 
(tres per diverses raons mèdi-
ques i sis perquè no havien de-
manat la cita prèviament).

El Banc de Sang torna a Torrelavit Primeres vacunes de Covid-19 a 
Torrelavit

Torrelavit és un municipi amb 
molts recursos naturals i edificis 
ideals per aprendre fora de l’aula
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Els nens i les nens de cinquè de primària 
estem fent un projecte sobre El camí 

del riu que consisteix a georeferenciar di-
ferents punts amb l’ajuda de la web i app 
Mobile History Map, del Mobile World 
Congress (MWC). Hem hagut de buscar 
informació, enregistrar vídeos i fer àudios. 
Entre el punts destacats d’El camí del riu 
hem afegit el pont de les Escoles, una 
passarel·la singular que permetia connec-
tar el nucli de Terrassola i Lavit, el safareig, 
un lloc on antigament se socialitzaven els 
veïns, tot explicant-se anècdotes i xafarde-
ries del poble  i el Centre d’Interpretació de 
l’Aigua creat el 2017 per explicar a tothom 
que vulgui  la importància del riu, la fauna, 
la flora i els molins que hi ha a Torrelavit. 
Ens ho estem passant d’allò més bé! 
Aquest projecte ens permet desenvolupar 
la competència digital i aprendre moltes 
coses del nostre entorn natural i social. 

Un cop tinguem acabat el projecte el pre-
sentarem als premis mschools Student 
Awards del MWC. A veure si tenim sort i 
guanyem!
Per poder desenvolupar aquest pro-
jecte han col·laborat amb nosaltres: 
l’Ajuntament de Torrelavit, la Mercè Amat 
del Casal de Cultura de Torrelavit, el Josep 
Helbig, la Núria i el David del Molí Blanc i 
el Pere Rovira. Des d’aquí, la classe de les 
Galàxies, els volem donar les gràcies.

A la classe dels “Cuets” de les roques lu-
nars i les estrelles hi ha cinc personetes 

que juguen a hoquei sobre patins amb l’equip 
Salsitxa del CE Torrelavit.
A vegades, durant les estones d’esmorzar, 
l’hoquei ha estat un tema de conversa: saber 
de quin color són els estics, tenir curiositat per 
saber per què els porters porten proteccions… 
i altres dubtes que ens han anat sorgint.
I per això, hem preguntat a persones que ju-
guen a hoquei sobre patins: Jepi Selva, Martí 
Serra, Carlo di Benedetto, Berta Busquets, 
entre altres.
També hem descobert que hi ha jugadors que 
tenen poders quan juguen a hoquei. És un 
vídeo que ens agrada moltíssim! I nosaltres 
hem fet el nostre equip de noies amb poders!
Ah, i a escola vam rebre una de les samarretes 
“d’hoquei de poders” perquè potser Nathan, 
Bruno, Roberto, Remi o Keven volen que no-
saltres també tinguem poders… i els anem 
descobrint dia a dia!

Els “cuets” de les 
roques lunars i les 
estrelles,   “l’hoquei 
de poders”

Revista: EL CEP 20-21

Torrelavit s’ha sumat, un any més, a la campanya de recollida 
d’aliments dins de la Setmana de la Solidaritat i la Cooperació 

organitzada per Càritas Riudebitlles del 16 al 21 de novembre.

A part de l’escola J.J Ràfols, on es va centralitzar la recollida 
d’aliments frescos, els comerços de Torrelavit (Cal Cisco, la Bo-
tigueta del Mig, Carns Esteve, Cal Camilo i les Eres) van recollir 
tot tipus d’aliments com pasta, llegums, llet, farina, oli... En to-
tal, es van lliurar 317,5 quilos d’aliments dels quals 65 eren de frui-
ta i verdura. Des de Càritas Riudebitlles agraeixen la solidaritat i 
col·laboració de tots els torrelavitencs i torrelavitenques.

La recollida 
d’aliments frescos 
es va centralitzar a 

l’escola J.J Ràfols

Recollits més de 300 quilos d’aliments per a Càritas
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Dona 365 dies
El dia 8 de març se celebra el Dia Inter-

nacional de les Dones o Dia de la Dona 
Treballadora. Aquesta és una data reivindi-
cativa dels drets de la dona, el feminisme, 
i forma part del moviment de denúncia 
del sexisme. Durant tota la setmana arreu 
es fan actes commemoratius relacionats 
amb la dona. Torrelavit sempre ho ha ce-
lebrat amb un sopar de germanor al Casal 
i amb l’entrega d’un obsequi a cada dona 
assistent al sopar.
Aquest any, per les causes que ja tots i totes 
coneixem, no es pot fer aquest sopar. No 
obstant això, hem volgut seguir la tradició 
preparant un detall per entregar a totes les 
dones de Torrelavit. Enguany hem fet  unes 

boniques bossetes per posar mocadors de 
paper, que s’han fet seguint totes les mesu-
res de prevenció de la Covid-19.
Agraïm a l’Ajuntament i la regidora de 
Benestar Social, Anna M. Perona, la 

confiança que ens ha fet deixant-nos 
participar en aquesta celebració i en 
l’encàrrec de la preparació d’aquest de-
tall que hem fet amb molta il·lusió. Les 
dones ens ho mereixem!

Les usuàries i 
usuaris del Centre 
de Serveis han fet 

bossetes de feltre pel 
Dia de la Dona

S ’han reiniciat els intercanvis generacio-
nals entre l’escola J.J.Ràfols i el Centre 

de Serveis. Aprofitant la tecnologia digital, 
els contactes es realitzen de forma virtual. 
La Covid-19 ens ha canviat la manera de fer 
les coses, però l’essència és la mateixa. La 
curiositat dels nens i nenes els ha portat 
a preguntar coses com ara a quina edat 
els havien sortit els primers cabells blancs 
i arrugues o si ens mantenim en forma. 
Aprofitant aquestes tecnologies, també 
hem recuperat les tertúlies amb el mos-
sèn. Estem impacients per connectar-nos 
de nou amb tots vosaltres. Gràcies per 
aquestes trobades i ens veiem aviat!

Malgrat les circumstàncies actuals, 
el Centre de Serveis vam celebrar la 

tradicional Festa de Nadal. Aquesta vegada 
no ens van poder acompanyar els familiars 
i amics, però com cada any vam tenir el 
plaer d’escoltar nadales a càrrec de la Coral 
de Torrelavit. També ens van honrar amb la 
seva presència l’alcalde de Torrelavit, Ma-
nuel Raventós, i les regidores Anna Maria 
Perona i Teresa Mateu.
Aprofitant l’avinentesa, es va fer un intercanvi 
de regals de Nadal. El consistori, de mans dels 
seus representants, va fer arribar un obsequi 
molt pràctic a tots els usuaris del centre, un 
coixí cervical, i  van repartir la mascareta com-
memorativa del centenari de Torrelavit.
Per la nostra banda, en finalitzar l’actuació de 
la coral, vam lliurar unes bossetes d’espígol i 

una mica de berenar com a forma d’agraïment 
a la Coral i uns coixins amb el nom de Torrela-
vit brodats per les usuàries a l’alcalde i la regi-
dora de Benestar Social.
Esperem que aquest any puguem fer aquesta 
festa sense tantes mesures de prevenció de 
la Covid-19, que puguem estar tos junts i ens 
puguem fer una bona abraçada.
Agraïm moltíssim al consistori, la Coral, els 
familiars i els amics el seu interès i participa-
ció al Centre.

Ens reinventem!

Una festa de Nadal diferent

El mural de les 
paraules sentides

El Mural de les paraules sentides que tenim 
al centre està compost de paraules que 

hem buscat i retallat de diaris, i que ens han 
resultat atractives, importants i que ens han 
fet remoure sentiments. El resultat d’aquest 
treball ha estat un seguit de frases que són 
molt significatives per a nosaltres, i que 
aquest any, més que mai, ens donen empenta 
i força per seguir endavant amb il·lusió.
Les frases que han sortit són:  Recuperar sen-
sacions, il·lusions i experiències; Nosaltres 
defugim de l’estigma; Hem volgut recuperar 
un projecte, la cursa no s’atura: farem activi-
tats lúdiques i terapèutiques; Posar-hi el cor i 
l’oïda. L’activitat física és salut; Agraïm la ines-
timable labor de qui ens cuida;  Volem crear 
pensaments positius al voltant d’aquesta 
crisi; Les residències i el personal sanitari han 
estat al peu del canó; Volem viure tan bé com 
es pugui viure; Ajudar com al principi, ambi-
ció i passió pel canvi. SENTIT POSITIU: resistir; 
Nous temps, més avantatges, renovació i in-
novació; Amb tu torna l’alegria, que bé s’està 
aquí; No es preguntin qui som sinó què po-
dem fer junts; La realitat s’imposa: aprendre 
de l’experiència; i per últim VINDRAN DIES 
ALEGRES PER TORNAR A LA NORMALITAT. 
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L’ADF de Torrelavit busca nous voluntaris

Els incendis de finals dels anys 80 i prin-
cipi dels 90 del segle passat a Catalu- 
nya van marcar una generació de 
veïns de Torrelavit que recor-
den a la perfecció els focs 
que es veien des del poble. 
En aquell moment eren 
adolescents però la proxi-
mitat del bosc i l’impacte 
d’aquells focs els va marcar.

L’any 2006 Xavier Baldrís i el seu 
germà Josep Maria, juntament amb 
Jordi Vallverdú van ser alguns dels que van 
impulsar la creació d’un grup de volunta-
ris amb la intenció de fer tasques de vigi-
lància i prevenció als boscos del municipi. 
No tenien propietats forestals però volien 
conservar els boscos on havien crescut. No 
va ser fins l’any 2007 que es va crear l’ADF 
de Torrelavit, una agrupació que ha anat 
creixent i s’ha organitzat com una eina de 
formació i conscienciació no només del 
voluntariat, sinó sobre la prevenció i acció 
davant d’un incendi.

“L’objectiu de l’ADF és garantir que es 
pugui fer una actuació immediata en cas 
d’incendi al municipi” —explica Xavier 
Baldrís, —. “Per tant, les persones que in-
tegren l’ADF han de conèixer la zona per 
poder informar i ser un suport real als 
Bombers, Mossos d’Esquadra o altres ADF, 
si és necessari, quan arriben al poble”, se-
gons Baldrís. Per això, totes les persones 
que s’integren a l’ADF es formen no només 
en mètodes d’actuació, sinó també en co-

neixement del territori, de les zones fores-
tals que formen part del terme municipal 

de Torrelavit (hi ha prop de 600 
hectàrees de bosc) i dels punts 

d’aigua que hi ha a la zona.

“L’avantatge de Torrela-
vit és que no hi ha grans 
extensions contínues de 

bosc, sinó que les finques 
estan configurades en forma 

de mosaic”, explica Jordi Vall-
verdú. Segons ell, a Torrelavit les 

finques són petites i això també obliga 
a tenir relació amb molts propietaris per 
poder fer actuacions de prevenció i reduir 
els riscos.

Però l’ADF fa moltes altres coses, com la 
tramitació de les subvencions per al man-
teniment de camins rurals i forestals, o 
actuacions en cas d’altres urgències, no 
només d’incendis: actuar si cau un pi, ga-
rantir el pas d’ambulàncies si hi ha una 
emergència, treure neu amb pales en cas 
de nevada per garantir el pas, tirar sal com 
a tasca de prevenció si hi ha risc de neva-
des, treure aigua de baixos o pàrquings en 
cas de riuades o pluges torrencials, etc.

Objectius de l’ADF 
Un dels objectius que s’ha marcat 
l’Associació és fer un canvi generacional 
que ja ha començat amb la incorporació 
d’alguns voluntaris més joves. Bernat Sa-
las fa poc que viu a Torrelavit i s’ha unit al 
grup perquè sempre ha estat vinculat a en-

titats de voluntariat i va pensat que l’ADF 
li dona l’oportunitat d’estar en contacte 
directe amb la natura i conèixer molt bé la 
zona on viu. 

A l’ADF ha començat a fer tasques de 
vigilància. Surt quan pot i ajuda a man-
tenir les eines a punt per poder actuar 
en qualsevol moment. Això vol dir, tenir 
l’emissora preparada, el vehicle amb ga-
solina i el dipòsit d’aigua carregat. “A tots 
ens agrada sortir de casa i veure arbres 
i això vol dir que hem de fer accions per 
conservar-los”, diu Salas.

Baldrís lamenta però l’estat dels boscos 
actualment, on l’excés de vegetació i sota-
bosc acaba sent una amenaça. A més, el 
canvi climàtic no ajuda, ja que els arbres 
creixen poc i molt dèbils i la vegetació 
s’asseca amb molta rapidesa. Això, jun-
tament amb la pèrdua d’alguns conreus 
i ramats o dels forns de calç que hi havia 
hagut antigament no ajuden al manteni-
ment, gestió i regeneració dels boscos.

Què aporta la prevenció
“La part bona de l’ADF és que garanteix 
el manteniment de l’entorn, la prevenció 
d’incendis i l’actuació ràpida per extingir-
los”, tal com explica Pol Llopart, president 
de l’Associació. Segons Llopart, l’objectiu 
de l’entitat és “cuidar el que ens envolta, 
on sortim a caminar, a passejar el gos o a 
gaudir amb la família” i col·laborar amb 
Bombers i Agents Rurals per protegir allò 
que estimem.

L’ADF busca nous 
voluntaris que es 

vulguin sumar a un equip 
d’amics que vigilen i 

cuiden l’entorn
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Torrelavit recull més de dos mil euros per  
la 28a edició de la Marató de TV3

Un any més el veïns de Torrelavit heu 
donat mostra de la vostra solidaritat 

col·laborant amb La Marató de TV3, que 
aquest any ha arribat a la seva 28a edició, 
dedicada a la Covid-19 sota el lema  Aques-
ta Marató toca a tothom. 

Tot i que la situació era més complicada 
que altres anys, han estat diverses les acti-
vitats proposades per diversos col·lectius,i 
entitats per poder-hi col·laborar i és que 
aquest any més que mai la causa ens era 
a  tothom molt propera, ja que la Covid -19 
d’una manera o altra ha trastocat les nos-
tres vides.
Els primers a recollir fons per la Marató, 
com ja és tradició, van ser els Nicolaus, 
un grup de petits cantaires que van recó-
rrer els carrers del poble amb el seu millor 
somriure per mantenir la tradició i recollir 
262,72 euros per La Marató.  Un  any més 
les Llúcies també es van solidaritzar amb 
la causa entregant tota la seva recaptació 
(un total de 605,64 euros). El següents a 
engegar la seva campanya aquesta edició 
van ser els comerços del poble que van 
instal·lar unes bústies durant tota la cam-
panya del Nadal per recollir els arrodoni-
ments dels diferents tiquets de compra del 

seus clients que al final van acabar fent un 
bon gruix: 283 euros.
La resta  de les activitats es va concen-
trar el mateix dia de La Marató de TV3, el 
diumenge 20 de desembre. La proposta 
de l’Ajuntament i el Casal de Cultura per 
aquesta edició era l’actuació de la compan-
yia The Sullivan’s i el seu espectacle de circ 
Total Glamour en el qual es combinaven 
acrobàcies i gags d’humor  i que va acon-
seguir omplir la pista de l’escola J.J Ràfols 
de petits i grans amb ganes de passar una 
bona estona. Amb aquesta proposta es 
van recollir 307,96 euros més. En el mateix 
acte hi van col·laborar la junta del Casal de 
la Gent Gran amb una tómbola solidària  
amb la qual van aconseguir 130 euros i els 
Diables Si’t cremo et fots i la Gotimada, 

oferint degustacions de vi i cava i que van 
recollir 202,25 euros més per la causa.
Val a dir, que a tot el recollit en aques-
tes activitats, s’hi han de sumar  els 300 
euros que hi ha aportat com cada any 
l’Ajuntament de Torrelavit. Així doncs 
l’aportació total ha estat de 2.091,57€. 
Aquests diners s’han ingressat al compte 
de La Marató sota el nom de Veïns de To-
rrelavit amb l’objectiu de contribuir en la 
investigació de la Covid-19. 
La propera edició de la Marató de TV3 se 
celebrarà el proper 19 de desembre i estarà 
dedicada a les malalties mentals.
Des d’aquí donar-vos les gràcies per la 
vostra implicació i solidaritat, ja que sense 
tots i cadascun de vosaltres això no hauria 
estat possible.
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Els dies 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de des-
embre de 2020 i els dies 4 i 5 de gener 

de 2021 es va celebrar el Casal de Nadal 
lúdic Esportiu a Torrelavit. El nombre total 
de participants va ser de 35 i fins a quatre 
monitors/es i una vetlladora van ser els 
encarregats de fer que tot rutllés a la per-
fecció. A més de les activitats esportives 
que els nens i nenes van realitzar, raó de ser 
del Consell Esportiu, cal destacar les dues 
visites que van rebre del patge reial, figu-
ra clau de l’eix d’animació juntament amb 
l’estel d’Orient, les curses d’orientació o les  
bicicletades i caminades  pels entorns més 
pròxims al poble. 

Els infants que 
es van fer fotos 

amb el tió van recollir 
un petit obsequi a 

l’Ajuntament

Aquest any els Amics del Pessebre de 
Torrelavit, com moltes altres entitats, 

també ens hem hagut de reinventar  i hem 
decidit fer la nostra exposició a  les finestres 
d’algunes cases particulars. La iniciativa ha 
tingut una bona rebuda, ja que sabem que 
molta gent ha seguit un per un els diorames 
exposats. Volem agrair als veïns que ens ha-
gin deixat les seves finestres per ensenyar 
els nostres treballs. Aprofitem també per 
dir-vos que el passat divendres 29 de gener 
de 2021 a la Biblioteca del Casal de Cultu-
ra vam fer el sorteig del concurs Cap casa 
sense pessebre,  en què sortejàvem vals de 
compra per gastar a les botigues de Torre-
lavit entre els 22 participants del concurs 
d’enguany. La guanyadora ha estat Ona 
Montserrat. Felicitats i gràcies a tots i totes 
els que heu participat.

Amics del Pessebre de Torrelavit

Els Amics del Pessebre 
de Torrelavit treuen 
els diorames al carrerAquest Nadal un gran tió va arribar a 

Sant Marçal per il·lusionar els més 
petits en aquestes dates tan assenyalades.

Tots els nens i nenes de Torrelavit que 
es van fer fotos amb ell i les 
van compartir a les xarxes 
socials van poder anar a 

l’Ajuntament a recollir un petit obsequi 
(una bosseta de llaminadures).
Aquest tió, però, també va sorprendre 
els més grans que esperen que tinguem 
la pandèmia controlada per poder fer un 

acte com cal, amb tot el poble re-
unit al seu voltant, les festes 

de Nadal d’aquest any.

El tió arriba a Sant Marçal

Casal de Nadal lúdic 
esportiu de Torrelavit
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Com moltes altres activitats, el Cap 
d’Any també va ser diferent. Tenint en 

compte que des del Procicat es demanava 
prudència, que no es fessin grans festes i 
que ho celebréssim a casa amb el nostre 
grup bombolla, des de l’Ajuntament de Tor- 
relavit es va pensar que una bona manera 
d’acomiadar el 2020 i rebre el 2021 era amb 
un castell de focs artificials que tothom 
pogués veure des de casa seva. Es va con-
vidar els veïns i veïnes a sortir a finestres 
i balcons per poder fer les campanades, 
brindar i gaudir de l’espectacle.

Així doncs, a les 12 de la nit del 31 de 
desembre diversos voluntaris, sota la 
supervisió del cap de la brigada mu-
nicipal, i membres de l’ADF es van en-
carregar d’encendre la pólvora que, en 
primer lloc, va marcar les dotze cam-
panades i, posteriorment, va il·luminar 
el cel de Torrelavit durant gairebé un 
quart d’hora. D’aquesta manera els tor- 
relavitencs i torrelavitenques vam po-
der  acomiadar-nos del 2020 i donar la 
benvinguda al nou any que esperem que 
sigui una mica millor.

Sota el títol Màgia Vienesa el passat 2 
de gener a Torrelavit vam poder gau-

dir d’un gran concert a càrrec de la secció 
de corda de la Nova Orquestra de Cam-
bra de l’Empordà.
Sota la direcció de Diego Miguel Urzanqui, 
dotze músics  van fer gaudir el públic amb 
valsos, marxes i polques de compositors 
com Josef Lanner o Johann Strauss.  Es va 
poder escoltar El Vals de l’Emperador, El Da-
nubi Blau o La Marxa Hongaresa, entre altres 
peces, totes elles molt conegudes. El concert 
es va cloure amb la popular Marxa Radetzky 
que va fer posar a tothom dempeus.

Una llarga trajectòria acompanya  
l’Orthemis, Nova Orquestra de Cambra 
de l’Empordà. Els seus orígens es re-
munten a l´any 1989, quan va ser funda-
da com una iniciativa per portar la mú-
sica clàssica als pobles de la demarcació 
de Girona. 
Tot i que, des d’aleshores, ha expandit 
el seu circuit de concerts i ha dut a ter-
me gires per 44 països que abasten cinc 
continents, amb actuacions a Catalunya 
i la resta de l’Estat espanyol, però també 
a Viena, París, Roma, Brussel·les, Buda-
pest, Xangai, Nova York, Buenos Aires, 

São Paulo, Pequín, Manila, Monterrey, el 
Caire o Moscou, fins a superar els més de 
3.500 concerts. 
El 1992 l’orquestra va rebre el Premi Nacio-
nal en la modalitat d´intèrpret de música  
clàssica i el 1998, el Premi Sirena com a màxim 
exponent de la cultura empordanesa. 
Refundada recentment en el seu 30è 
aniversari, rebatejada i revitalitzada de 
sang jove procedent de diversos països 
diferents, l’orquestra segueix mantenint 
una intensa activitat concertística, amb 
especial èmfasi en la difusió de la música 
a Catalunya. 

Torrelavit acomiada el 2020 
amb focs d’artifici

Valsos i polques per encetar l’any
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Enguany, va ser en un format diferent, 
però no menys especial; i això va ser 

gràcies al fet que totes aquelles persones 
que s’hi van implicar ho van fer amb la vo-
luntat que cap veïna o veí de Torrelavit no 
pogués viure la nit més màgica de l’any.
El format virtual va ser una proposta que 
ens va permetre apropar-nos i que més per-
sones poguessin gaudir de la Cavalcada. 
D’altra banda, estem molt contents de la 
gran responsabilitat i de l’actitud que tot 
el poble de Torrelavit va demostrar davant 
de la situació sanitària que vivim.
La nit va ser freda i menys llarga de 
l’habitual, ja que tots vam ser molt res-
ponsables i es van mantenir els protocols 
higiènics marcats per la Generalitat.
Esperem que l’any vinent ens puguem tor-
nar a veure tots plegats al Casal i a les vos-
tres llars, com sempre.
I recordeu ... els Reis ho veuen TOT!

Meritxell Climent Borgoñoz

Un any més, i ja en són vint, coinci-
dint amb les festes nadalenques 

des del Casal de Cultura vam organit-
zar la campanya Fes Nadal i guarneix el 
teu establiment amb l’objectiu de fer 
ambient nadalenc al nostre poble amb 
l’ajuda dels diferents comerços i esta-
bliments. 

Com els darrers anys, hem decidit su-
primir el concurs i mantenir només la 
part participativa premiant tots els es-
tabliments que han guarnit el seus co-
merços, amb butlletes pel sorteig de la 
Grossa de Cap d’Any. També és tradició 
que, des del Casal de Cultura, es pro-
posi el tema dels guarniments i aquest 

any, tenint en compte que a causa de 
la pandèmia no hem pogut fer el nos-
tre tradicional Pessebre Vivent, els vam  
proposar que fessin els seus pessebres 
particulars utilitzant els taulells i apa-
radors perquè tothom en pogués gaudir. 
Aquí us deixem amb les imatges dels 
nou guarniments participants.

Un any més el Patge Reial i Ses Majestats 
els Reis d’Orient arriben a Torrelavit

Homenatge al pessebre

La Comissió de 
Reis, satisfeta de 

la responsabilitat de 
les famílies durant la 

cavalcada

• Farmàcia Bosch i Gibert • El Molí Blanc • Forn d’en Pep • Cal Potort 

• La Botigueta del Mig • Cal Cisco • Cal Camilo • Carnisseria Esteve • Estanc de la Nuri
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Ja fa un any que va arribar a les nostres 
vides la Covid-19, un any llarg, dur i 

difícil per a totes i tots, molt especial-
ment per a tots els esportistes del CE 
Torrelavit.
Per això, aquesta vegada volem fer un agraï-
ment a totes i tots aquells que tot i la difícil 
situació han continuat amb nosaltres.

Paperera Carbó, Querol Serra, Hockey 
Team, Ajuntament de Torrelavit, JESPE, 
Federació Catalana de Patinatge, entrena-
dores, monitors, tècnics, mares, pares... A 
tots vosaltres GRÀCIES DE TOT COR.
Després d’un any amb les competicions atu-
rades, hem tornat a començar, amb el handi-
cap afegit de tenir el pavelló poliesportiu en 
obres. Per això, també volem agrair a tots els 
clubs i municipis que ens han ofert les seves 
instal·lacions perquè d’una manera o d’una 
altra els nostres nens i nenes puguin conti-
nuar practicant el seu esport. 

En aquest punt, hem de fer una menció es-
pecial a la feina que està fent l’Ajuntament 
per aconseguir que el CE Torrelavit segueixi 
realitzant les seves activitats amb norma-
litat i un agraïment especial a l’Ajuntament 
de Sant Pere de Riudebitlles i al Club Patí 
Riudebitlles per cedir-nos la seva pista per 
poder fer els partits de competició.

Aquest any hem estrenat l’equipament 
dels nostres equips federats,  gràcies als 
nostres col·laboradors i tot i les dificul-
tats seguim creixent en nombre de parti-
cipants del club. Per això, estem molt en-
coratjats a seguir endavant i així fer cada 
dia una mica més gran el CE Torrelavit. 

Ens acomiadem amb molta energia, espe-
rança i optimisme davant d’aquesta situa-
ció que està arribant a la seva fi i desitjant 
salut per a tothom.

CE Torrelavit

EL CET es manté actiu 
malgrat tots els entrebancs

Torrelavit estrena 
tres circuits 
d’orientació

Una de les coses bones que ens 
ha portat la pandèmia i els di-

ferents confinaments que hem estat 
patint, ha estat la pràctica d’activitat 
esportiva a l’aire lliure. Dissabtes i 
diumenges, podem veure parelles, 
amics, famílies senceres a peu, cor- 
rent o en bicicleta pels camins del 
nostre entorn, del nostre municipi i 
dels municipis veïns.

Ara, Torrelavit compta amb un nou 
al·licient per seguir descobrint aquest 
meravellós entorn, tant per als locals 
com per als visitants que s’acosten 
a la nostra vila: s’estrenen tres cir-
cuits fixos d’orientació per a totes les 
edats i nivells.

Mapa en mà, mentre caminem o cor- 
rem (a decisió del nivell de cadascú), 
anem trobant fites marcades en un 
mapa. És la nova forma de descobrir 
el nostre poble.

Des de fa molts anys, el poble de Tor- 
relavit i el seu entorn compta amb un 
circuit marcat, actualment en desús i 
sense actualitzar.

De la mà del grup Els Patidors, ex-
perts en l’orientació, organitzadors 
d’esdeveniments d’aquesta classe i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
i el suport de la Diputació de Barce-
lona, es vol actualitzar aquests cir-
cuits per tal que la gent de Torrelavit 
i els seus visitants puguin gaudir de 
l’entorn d’una forma diferent.

Ara tenim tres circuits de diferents 
nivells, segons la distància a recórrer 
i un fàcil sistema de lectura de QR 
que amb el nostre telèfon mòbil farà 
de testimoni del nostre pas per cada 
punt marcat al mapa

És una activitat oberta a tothom i que 
permet gaudir tothom de l’entorn en 
qualsevol època de l’any, sense límits 
i sense horaris.
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Preinscripcions del 10 al �1 de Maig.

Veniu a conèixer la llar*

tru!ueu per concertar cita prèvia

L L A R  D ' I N F A N T S  M U N I C I P A L

" E L  P A T I N E T "  D E  T O R R E L A V I T

·  E N T O R N  P R I V I L E G I A T

·  G A U D I M  D E  L A  N A T U R A

·  D I N E M  A  L ' A I R E  L L I U R E

·  R E S P E C T E M  E L  R I T M E  

 D E L S  I N F A N T S  

·  A C O M P A N Y E M  E N  E L  

 C R E I X E M E N T

·  A P R E N E N T A T G E  

 V I V E N C I A L



Per què la gent no vol dir que fa ús dels Serveis 
Socials?
Per vergonya. Està molt estigmatitzat. Hi 
ha molta gent que veu els Serveis So-
cials com un lloc on només van les 
persones en situació molt vulnera-
ble, però en canvi, realitzem moltes 
accions d’informació, orientació, as-
sessorament i acompanyament per 
fomentar l’autonomia de la persona.

Les poblacions petites són diferents en aquest 
aspecte?
Les poblacions com Torrelavit tenen una xarxa so-
cial de suport molt propera i molt eficaç per evitar 
les desigualtats i això permet treballar de forma 
molt coordinada i detectar ràpidament situacions 
que requereixen intervenció o que, simplement, 
poden millorar amb petites ajudes. A Torrelavit, la 
metgessa és una gran aliada que ajuda molt a de-
tectar les necessitats, sobretot de persones grans 
que potser no venen a Serveis Socials perquè no 
saben el que els podem oferir.

Com ha afectat la tasca de Serveis Socials la 
crisi de la Covid-19?
Hem tornat a una situació més assistencial. Mol-
ta gent s’ha quedat sense feina i ara estem tapant 
forats amb accions d’urgència. En aquest mo-
ment, un any després de la pandèmia tenim ser-
veis com la Seguretat Socials que no fan atenció 
directa i tots els tràmits s’han de realitzar via on-
line, però hi ha moltes persones que tenen dificul-
tats a l’hora de  fer aquests tràmits. Ara els tècnics 
de Serveis Socials hem de dedicar part del nostre 

temps a ajudar aquestes persones a connectar-se 
i ensenyar-los com han de fer-ho. Aquesta feina, 

teòricament no l’hauríem de fer nosaltres i 
ens treu temps per dedicar a altres tas-

ques i serveis que també són impor-
tants. Però ara la prioritat és garantir 
que tothom pugui fer front a les ur-
gències del dia a dia.

Han crescut molt els casos de risc a 
Torrelavit?

A Torrelavit s’han doblat els casos, però hi ha 
altres municipis de la comarca on s’han quadru-
plicat. El nostre objectiu és donar aquest servei, 
però hi ha una part de prevenció i d’acompanya-
ment domiciliari, sobretot amb gent gran, que és 
molt important i està quedant aparcat perquè la 
urgència ens obliga a prioritzar els ingressos mí-
nims. No podria l’administració de l’Estat obrir i 
fer atenció personalitzada controlada, amb cita 
prèvia, com estem fent nosaltres?

A part del suport a persones o famílies amb 
necessitats urgents, quins serveis fan des de 
Serveis Socials a Torrelavit?
Als Serveis Socials gestionem situacions urgents i 
molts altres serveis dirigits a l’atenció individualitza-
da i comunitària. En el cas de Torrelavit, el col·lectiu 
més rellevant és el de la gent gran, on se’ls ofereixen 
recursos preventius i assistencials: la tramitació de 
la Llei de la Dependència, suport a domicili,  tele-
assistència  que, en el cas de Torrelavit és gratuït, 
ja que el cost l’assumeix l’Ajuntament. L’objectiu 
és que la gent gran pugui estar el màxim de temps 
possible a casa seva, si és això el que desitgen.

Com ha contribuït a millorar els serveis a la 
gent gran el Centre de Serveis?
Molt! Que un municipi pugui disposar d’un centre 
de dia facilita molt les coses i ens ajuda a treba-
llar en la línia de la prevenció. A Torrelavit, la gent 
gran encara és molt de quedar-se a casa, però 
això anirà canviant perquè es fan moltes activi-
tats pensades perquè abandonin el sedentarisme, 
passin unes hores al centre i es relacionin. De fet, 
tothom quan descobreix el centre hi torna.

Creu que Serveis Socials és un eix de garanties 
democràtiques?
És un servei universal que ens permet garantir la 
igualtat d’oportunitats per tothom, ja que treba-
llem perquè tothom pugui viure dignament en 
qualsevol etapa de la seva vida. La llàstima és que 
ens trobem davant de paradoxes com la impossi-
bilitat de garantir el dret a l’habitatge o que a l’ho-
ra de garantir necessitats bàsiques, mitjançant 
l’ingrés mínim vital o la renda mínima triguem 
tres o quatre mesos a resoldre els tràmits.

Quin és el projecte que t’ha agradat més de-
senvolupar a Torrelavit?
En municipis com Torrelavit, els projectes sempre 
són petits però importants. Potser el que, per-
sonalment, m’ha omplert més ha estat el Servei 
d’Intervenció Socioeducativa perquè permet tre-
ballar amb la prevenció amb l’infant i la família. 
Amb aquest projecte, abans de res es va fer una 
avaluació per analitzar les necessitats i en tots 
aquests anys hi ha hagut anys amb més infants i 
anys amb menys, però funciona i és importantís-
sim que ho continuï fent.

ENTREVISTA

“Torrelavit té una 
xarxa social molt 
eficaç per evitar les 
desigualtats”
Susanna Planas. Tècnica de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Ha treballat a Torrelavit durant vuit anys i 
mig en dues etapes diferents, del 2009 al 
2013 i del 2017 fins ara. Ara deixa el poble 
però s’emporta un bon record de la xarxa 
de suport social que hi ha al municipi per 

fer front a les situacions crítiques i les 
desigualtats. Recorda que els Serveis Socials 

no són només un dispensador de recursos.

A causa de 
la Covid-19, a 

Torrelavit s’han 
doblat els casos 

de risc


