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EDITORIAL

Creixem pas a pas

En el ple extraordinari del passat mes de juny, l’Ajuntament de Torrelavit 
va fer un pas molt important per al municipi i per a la resta del país: vam 

aprovar la introducció de la recollida Porta a Porta (PaP) dels residus del nos-
tre poble. Les veïnes i veïns de Torrelavit ja separem el 58,5% dels nostres re-
sidus en origen. Els municipis de l’Alt Penedès i el Garraf fa anys que vam de-
cidir evitar les plantes d’incineració de residus perquè generen emissions molt 
tòxiques i perjudicials per a les persones. Ara, a Torrelavit, el 41,4% de les 
deixalles viatgen cada dia dins el contenidor de la fracció resta a l’abocador. 
Els abocadors catalans estan sobresaturats i a punt d’arribar al seu límit de 
capacitat. Però podem fer-hi alguna cosa. 

El PaP ha demostrat ser, de moment, el sistema de recollida més efectiu i 
responsable per garantir la reducció de residus. I això és el que volem: se-
parar millor, garantir el reaprofitament de les deixalles i reduir la quantitat 
de residus generats per persona. Segons els experts, això es fa incrementant 
la separació del residu orgànic, per fer adobs per a l’agricultura, i reduint els 
envasos d’un sol ús i incentivant la compra a granel i de proximitat, que dona 
vida al comerç local i ens garanteix productes excel·lents i un tracte ama-
ble i proper. Així també eliminem emissions de CO2 i contribuïm a mantenir 
l’economia local.

El PaP obliga a mantenir un estricte calendari de recollida però, a canvi, per-
met eliminar els contenidors i, en conseqüència, els focus d’acumulació de 
brutícia a la via pública. En el moment en què el PaP entri en funcionament 
a Torrelavit, les veïnes i veïns ja no haureu de portar la brossa fins al conte-
nidor, sinó que la deixareu al portal de casa el dia que toqui i l’escombriaire 
la recollirà. Aquest canvi ens obligarà a tots a fer un procés d’aprenentatge, 
amb campanyes de suport i sensibilització, però ens permetrà millorar com a 
persones i com a poble, assumint una responsabilitat indefugible.

La pandèmia de la Covid-19, els aiguats i inundacions del centre d’Europa i les 
Illes, i els incendis forestals a l’Empordà i les comarques veïnes de la Conca de 
Barberà, l’Anoia i el Baix Llobregat ens han permès comprovar la necessitat de 
fer front al canvi climàtic i, ara, el PaP ens ofereix una oportunitat única per 
posar un granet de sorra i servir d’exemple a altres municipis.

A les portes de la Festa Major de Torrelavit us convido a reflexionar sobre la 
necessitat de treballar conjuntament per un futur més net i a assumir aquest 
compromís individual i col·lectiu que tenim envers el veïnat i el país. Gaudiu 
molt dels actes que la Comissió de Festes de Torrelavit ha organitzat amb 
totes les mesures de seguretat que exigeix el context sanitari. Gaudiu dels 
productes artesanals que els nostres comerciants preparen per a l’ocasió i no 
us oblideu de separar els residus tampoc en aquestes dates assenyalades. Els 
nostres fills i nets ens ho agrairan.

Moltes gràcies i bona festa major!

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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MUNICIPAL

L’Ajuntament de Torrelavit va aprovar 
el passat mes de juny el nou model de 

recollida de residus Porta a Porta  (PaP) 
que es començarà a aplicar a partir de la 
tardor. L’objectiu del govern municipal és 
reduir la producció de residus i incentivar 
el reaprofitament i el reciclatge amb el 
compromís de la ciutadania.
L’alcalde, Manuel Raventós, va explicar que 
en aquest moment “Torrelavit ja té un ín-
dex de reciclatge per sobre de la mitjana ca-
talana”, però creu que el repte dels propers 
anys és millorar encara més aquests resul-
tats en benefici de les generacions futures.
Durant el 2020, Torrelavit va generar 
un total de 734,17 tones de re-
sidus, el 58,5% dels quals es 
van seleccionar en origen i 
es van recollir dins els pro-
grames de recollida selec-
tiva. Però encara hi ha un 
41,5% de fracció resta que 
es destina íntegrament als 
abocadors catalans que es-
tan en un procés de saturació 
sense retorn. Cada veí de Torrelavit 
va generar durant el 2020 un total de 516 
quilos de residus, el que equival a 1,41 

quilos al dia. Del total de re-
sidus generats per cada veí em-

padrotat, només 302,51 quilos es van 
poder reciclar, ja que la resta es va abo-
car als contenidors de fracció resta que 

van directament a l’abocador. L’objectiu 
de l’Ajuntament de Torrelavit, d’acord 
amb els criteris de l’Agència Catalana de 
Residus (ACR), és aconseguir que aques-
tes xifres baixin i, de moment, segons 

Torrelavit es 
prepara per 
a la recollida 
porta a porta 

• Font: Agència de Residus de Catalunya

DISTRIBUCIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS TORRELAVIT 2020

Cada veí de 
Torrelavit va  

generar 516 quilos  
de residus durant  

el 2020
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MUNICIPAL

l’ACR la fórmula més eficient per acon-
seguir una reducció de residus en origen 
és la recollida Porta a Porta.
En una primera fase aquest sistema de re-
collida permetrà incrementar les xifres de 
recollida de brossa orgànica i d’envasos 
lleugers. 

Durant el 2020, a Torrelavit es van re-
collir 102,51 tones de matèria orgànica 
i 51,60 tones d’envasos lleugers. També 
creixerà la recollida d’olis vegetals (al 
2020 se’n van recollir 0,35 tones). Els 
experts asseguren que un cop consolidat 
el sistema la tendència a tots els muni-
cipis on s’aplica aquest model permet 
reduir la generació de residus, sobretot, 
d’envasos lleugers. La tendència és que 
a l’hora d’anar a comprar s’acumulin 
menys envasos i s’opti per formes de 
compra més sostenibles (portant car-
manyoles o comprant a granel). 

Població 1.422

Autocompostatge 0,00

Matèria orgànica 102,51

Poda i jardineria 18,90

Paper i cartró 47,77

Vidre 60,03

Envasos lleugers 51,60

Residus voluminosos + fusta 47,12

RAEE 9,69

Ferralla 8,82

Olis vegetals 0,35

Tèxtil 4,25

Runes 43,86

Res. Especials en petites quantitats 
(REPQ)

0,00

Altres recollides selectives 35,27

Suma selecció Recollida 
Selectiva

0,00

R.S. / R.M. % selecció 0,00

Kg / hab / any selecció 0,00

Total Recollida Selectiva 430,17

R.S. / R.M. % total 58,59

Kg / hab / any total 302,51

Resta a Dipòsit 304,00

Resta a Incineració 0,00

Resta a Tractament Mecànic 
Biològic

0,00

Suma Fracció Resta 304,00

F.R. / R.M. % 41,41

Generació Residus Municipal 
Totals

734,17

Kg / hab / dia 1,41

Kg / hab / any 516,29

Estadística de la recollida selectiva bruta, destí primari de la fracció resta i 
generació de residus municipal a Torrelavit, ANY 2020

Torrelavit

* Totes les quantitats són tones 

** Les dades de població corresponen als habitants empadronats. 

© Agència de Residus de Catalunya
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MUNICIPAL

Inauguren la remodelació del pavelló  
de Torrelavit amb una jornada  
de portes obertes 
Les obres han durat quatre mesos

L’Ajuntament de Torrelavit va inaugurar 
el dissabte 5 de juny les obres de remo-

delació del pavelló poliesportiu que ja tor-
na a estar obert als usuaris. Amb les obres, 
que han suposat una inversió de 393.000 
euros, la instal·lació ha guanyat dues sa-
les de 40 i 37 metres quadrats, a més de 
la modernització i climatització dels ves-
tidors i la resolució dels problemes de la 
coberta exterior i interior (això va suposar 
un increment del 33% del cost previst ini-
cialment). Malgrat que el projecte havia 
inclòs, a petició de JxT, el reforçament de la 
refonamentació, aquest pas no es va haver 
de fer perquè un cop es van fer les com-
provacions de l’estructura es va veure que 
en el moment de construir el pavelló ja es 
va fer pensant en una possible ampliació 
en el futur.

En l’acte d’inauguració, la regidora 
d’Esports, Aida Alcaide, va destacar la 
importància que els usuaris i els clubs 
es facin seu quest espai i el cuidin com 

un bé comú a favor d’una població més 
vinculada amb l’activitat esportiva i la 
salut. Alcaide va destacar que el projecte 
de remodelació s’ha fet a partir del resul-
tat d’una consulta entre els usuaris, te-
nint en compte les necessitats i aspectes 
a millorar que ells mateixos van indicar. 
L’alcalde, Manuel Raventós, va agrair la 
paciència, sobretot dels més petits i les 
famílies afectades, durant els quatre 
mesos que han durat les obres i el suport 

de les entitats i els clubs a l’hora de su-
perar aquest període. 
Les obres de remodelació s’han execu-
tat gràcies al suport econòmic del Pla 
General d’Inversions de la Diputació de 
Barcelona i el Pla Únic d’Obres i Serveis 
de la Generalitat (PUOSC). L’Ajuntament 
de Torrelavit va aprovar les bases de la 
licitació el setembre de 2020, i el 30 de 
novembre es van adjudicar les obres, que 
van començar el passat mes de gener.

Les obres han tingut 
un cost final  

de 393.000 euros
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MUNICIPAL

• Vestidors de colors. Els vestidors s’han enrajolat amb diferents colors per facili-
tar l’usabilitat de l’espai per part dels equips locals i visitants.

• Modernització dels vestidors. Una de les principals demandes dels usuaris del 
pavelló poliesportiu era la modernització dels vestidors.

• Jornada de portes obertes. L’Ajuntament va organitzar una jornada de portes 
obertes el 5 de juny amb la voluntat que tot el poble pogués veure el resultat de les 
obres que van durar quatre mesos.

• Repintat de les baranes. En el procés de millora del pavelló poliesportiu s’han 
sanejat i repintat les baranes de l’edifici.

• Climatització dels vestidors. El projecte ha inclòs la climatització dels vestidors 
amb una línia de radiadors que garanteix una temperatura més agradable als usua-
ris a l’hora de canviar-se.

• Millora de la coberta interior i exterior. La remodelació del pavelló poliesportiu ha inclòs la resolució dels problemes de la coberta exterior i interior. Aquesta actuació 
ha suposat un increment del 33% del pressupost inicial de les obres. Les obres de millora del pavelló poliesportiu es van definir a partir dels resultats d’una enquesta feta 
entre els usuaris d’aquest espai.
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MUNICIPAL

LAjuntament de Torrelavit va inaugu-
rar el dissabte 5 de juny les obres de 

restauració del Pont de les Escoles que 
es van executar durant el 2020 coin-
cidint amb el Centenari de la unió de  
Terrassola i Lavit. 

L’alcalde, Manuel Raventós, va visitar el 
Pont acompanyat de la diputada de Turis-
me de la Diputació de Barcelona, Abigail 
Garrido, i un grup d’alcaldesses, alcaldes 
i regidors. Durant la visita, Raventós va 
destacar la importància d’aquest pont, 
construït l’any 1929 a partir de la 
donació del mecenes Pau Vi-
dal, després de la unió de 
Terrassola i Lavit, per unir 
la població amb la nova 
escola construïda amb 
la donació dels germans 

Ràfols. Segons Raventós, el Pont de les 
Escoles és “la metàfora de la unió dels 
dos pobles, Terrassola i Lavit, a favor del 
treball conjunt per prosperar en benefici 
de la comunitat, abraçant l’educació, la 
cultura i l’esport.”

El projecte de restauració del Pont de 
les Escoles de Torrelavit, integrat en el 
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya), va suposar una inversió de gai-
rebé 62.000 euros, i va permetre reparar 
els problemes de l’estructura detectats 

l’estiu de 2019. Es van apuntalar els 
vanos, es van eliminar els fongs 

i altres deposicions per ne-
tejar el formigó, es van res-
tituir les armadures en les 
zones malmeses, es va sa-
nejar el tauler del pont i es 

van formar desaigües verticals per evitar 
l’estancament d’aigua i humitat a la pla-
taforma. A més, es va impermeabilitzar 
l’estructura i es van millorar els suports 
i la protecció de la base dels fonaments.

L’equip de govern de Torrelavit va apro-
fitar la visita de la diputada de Turisme 
de la Diputació de Barcelona, Abigail 
Garrido, per explicar-li el projecte de 
promoció turística del municipi, amb el 
Centre d’Interpretació de l’Aigua (CdIAT) 
i el Camí del Riu com a principals pols 
d’atracció d’una oferta destinada al pú-
blic familiar i amants del senderisme i la 
natura. El potencial del CdIAT i el Camí 
del Riu s’ha vist millorat a Torrelavit 
en els últims anys amb l’increment de 
l’oferta de turisme rural i d’enoturisme 
al municipi.

L’Ajuntament de Torrelavit 
inaugura la restauració  
del Pont de les Escoles 
La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona  
aprofita l’ocasió per conèixer el municipi

Es van apuntalar 
els vanos, es va 

netejar l’estructura 
i es van restituir les 

armadures

El projecte va 
permetre reparar 

els problemes 
de l’estructura 
detectats l’any 

2019
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La diputada de 
Turisme al CdIAT

Aprofitant la visita a Torrelavit, 
la diputada de Turisme de la 

Diputació de Barcelona, Abigail 
Garrido, va fer una visita al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua (CdIAT) 
per conèixer amb detall el projec-
te sobre el passat del poble i els 
molins paperers, i el vincle actual 
del projecte turístic del poble amb 
El Camí del riu. L’alcalde, Manuel 
Raventós, va aprofitar l’ocasió per 
demanar la implicació de la Dipu-
tació en el desenvolupament del 
CdIAT, un equipament que ja era 
deficitari abans de la pandèmia, 
però que s’ha vist molt perjudicat 
durant aquest darrer any  ja que ha 
hagut d’estar tancat durant mesos 
a causa de les restriccions de mobi-
litat. Garrido es va comprometre a 
intentar aportar solucions perquè 
el centre no hagi d’acabar tancant.
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Un total de 14 propostes passen a la fase 
de votació dels pressupostos participatius 
N’hi ha setze que no complien els requisits marcats 

Un total de 14 de les 30 propostes dife-
rents presentades han passat a la fase 

de votació dels Pressupostos Participatius 
de Torrelavit. Així ho va explicar el regidor 
d’Hisenda, Sergi Urbano, al ple municipal, 
després de la reunió de la Comissió Munici-
pal dels Pressupostos Participatius celebrada 
el 19 de juliol.

Segons Urbano, l’Ajuntament va rebre un 
total de 32 sol·licituds amb 36 propostes, 
sis de les quals estaven repetides. 

Després d’analitzar les 30 propostes di-
ferents, la comissió municipal va acordar 
que n’hi havia un total de setze que no 
complien els requisits marcats per les ba-
ses reguladores dels Pressupostos Parti-
cipatius, tres de les quals són actuacions 
que l’Ajuntament ja tenia programades. 
Segons el regidor d’Hisenda, quatre pro-
postes contemplaven actuacions en te-
rrenys de propietat privada; en quatre ca-
sos incomplien el criteri de sostenibilitat; 
dues incomplien la normativa municipal; 
una era tècnicament inviable; i dues van 
ser lliurades fora de termini.

Un total de divuit de les propostes pre-
sentades fan referència a actuacions de 
l’àmbit urbanístic, dotze a l’àmbit de 
l’Esport, tres proposaven millores me-
diambientals, dues feien referència a pro-
jectes socials i una a l’àmbit cultural.

Sergi Urbano va destacar l’elevada parti-
cipació, que ha estat molt homogènia per 
franja d’edat (dels 20 als 75 anys) amb un 
increment de propostes entre els 40 i els 
45 anys, on s’acumulen el 20% del total de 
les propostes presentades. Les dones tam-
bé han estat més actives en aquest procés, 
ja que han presentat el 61% de les propos-
tes. I, finalment, el 86% de les propostes 
han estat individuals, mentre que el 14% 
restant han estat d’entitats o col·lectius. 
En el procés de Pressupostos Participa-
tius han intervingut tots els barris també, 
amb una major presència de propostes del 
Carrer del Bosc (31%), seguit de la Pineda 
Nova (25%) i Terrassola (19%). 

Els ciutadans i entitats que han presentat 
propostes als Pressupostos Participatius 
rebran els pròxims dies la informació sobre 
l’estat de la seva proposta. Els que passin 
a la fase de votació hauran de decidir ara si 
volen aprofitar la possibilitat de presentar 
públicament el seu projecte per demanar 
el vot de la resta de ciutadans quan s’obri 
aquest procés el mes de setembre.
El projecte de Pressupostos Participatius 
de Torrelavit preveu que les propostes 
seran exposades i entraran en un procés 
de votació popular de l’1 al 24 d’octubre 
i, un cop s’hagin conegut els resultats i 
els projectes escollits, a partir del desem-
bre i fins el desembre de 2022, tindrà lloc 
l’execució de les actuacions.

Sergi Urbano va agrair la participació i la 
predisposició de totes les veïnes i veïns 
que s’han animat a presentar propostes i 
va emplaçar tots els que passen a la fase 
de votació a defensar les seves propostes 
en la següent fase. Segons Urbano, “des 
de l’Ajuntament es treballa per garantir 
que aquest procés es consolidi com una 
eina més que el govern municipal posa a 
l’abast de la ciutadania.”

La pista de tennis, 
el lloc amb més 
propostes

L ’antiga pista de tennis ha estat 
protagonista dels Pressupostos 

Participatius de Torrelavit, ja que 
s’han presentat fins a vuit propostes 
d’actuació en aquest espai, algunes 
amb idees repetides. L’actual equip de 
govern ja va anunciar en un ple muni-
cipal la voluntat d’actuar en aquest 
espai tant si hi havia propostes als 
Pressupostos Participatius com si no 
era així per solucionar l’avançat estat 
de degradació d’aquesta pista, situa-
da just davant el pavelló poliesportiu.
Entre les propostes presentades hi ha 
iniciatives que proposen reconvertir 
l’espai en una pista de pàdel, cons-
truir-hi una zona d’exercici exterior, 
o un skatepark. Aquestes propostes 
formen part d’un paquet d’iniciatives 
que afecten pràcticament tots els 
nuclis més poblats i que anirà a vota-
ció el mes d’octubre.
El govern desenvoluparà els projectes 
que obtinguin més suport per part de la 
ciutadania i que s’adaptin al pressupost 
màxim de 38.000 euros tal com mar-
quen les bases reguladores del concurs. 
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L’Ajuntament aprova una modificació de 
crèdit de 869.000 euros 
L’objectiu és incorporar les subvencions i noves inversions al pressupost

El govern de Torrelavit va aprovar el 
passat mes de maig una modificació 

de crèdit per valor de 869.310,26 euros 
provinents dels ajuts i subvencions d’ens 
supramunicipals que permeten incorpo-
rar al pressupost de 2021 noves partides 
d’inversió. El 78,12% del total de la modi-
ficació de crèdit correspon, precisament, a 
ajudes i subvencions, mentre que el 21,7% 
correspon a ingressos provinents del ro-
manent general de l’Ajuntament. 

Aquesta modificació de crèdit permet incor-
porar al pressupost de 2021 partides d’inversió 
per valor de 324.718,59 que inclouen les mi-
llores a l’escola J.J. Ràfols dins el projecte de 
naturalització del pati i la reparació del sis-
tema de calefacció; l’adquisició d’un terreny 
al Torrent de la Cabana; la instal·lació de 
dos punts de càrrega per a cotxes elèctrics 
al carrer Montserrat i al pàrquing del pavelló 
municipal; l’arranjament de la pista de ten-
nis per donar-li un nou ús encara per definir; 
la licitació i previsió de fons per a la transició 
cap a l’enllumenat públic led; la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament que 
donaran servei a les oficines de la Casa de la 
Vila, el Casal de Cultura i el consultori mèdic; 
l’arranjament del mur del Vilet; l’adquisició 
del desfibril·lador al Casal de Cultura i la mi-
llora del que hi ha al pavelló; i creació d’una 

zona d’higiene canina a la Pineda Nova amb 
la instal·lació de tanques, mobiliari urbà, una 
font i un dispensador de bosses per recollir els 
excrements dels animals.

A més, el govern municipal ha previst in-
versions en millores al poble, per valor de 
37.556,97 euros, que inclouen les baranes 
de seguretat que s’han instal·lat a Cal 
Campaner, el carrer de la Font, la corba de 
Cal Matràs i el Salt del Matxo; la repara-
ció de les humitats al consultori munici-
pal, l’arranjament de la placeta Bonavis-
ta, l’adequació del carrer Torrent, amb la 
construcció d’una escala i la instal·lació 

d’una barana; la millora d’infraestructures 
per garantir la qualitat de l’aigua de con-
sum humà; la digitalització i condiciona-
ment d’equipaments esportius; i dispo-
sitius i programari per facilitar el treball 
remot per als treballadors municipals.

A més, la modificació de crèdit inclou una 
partida de 464.677,06 euros corresponent 
a  obres i inversions d’anys anteriors; una 
de 31.209,41 euros d’inversions realitzades 
al 2020 però que es van facturar ja dins 
el 2021; i, finalment, una partida de ma-
jors ingressos i majors despeses per valor 
d’11.148,23 euros.
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L’Ajuntament va aprovar el passat mes de 
juliol l’Estudi de Naturalització de la zona 

d’esbarjo de l’Escola J.J. Ràfols. La idea del 
projecte és dotar d’ombres les zones que hi 
ha a l’entorn de la pista de l’escola i crear zo-
nes verdes de joc per als infants. La proposta, 
que es va aprovar amb els vots favorables 
d’ERC i el VIT i el vot en contra de JxT, respon 
a la voluntat del govern municipal de guan-
yar ombres per a les activitats, sobretot, del 
Casal d’Estiu, i sumar-se a les escoles de tot 
Catalunya que treballen projectes a favor de 
la sostenibilitat per frenar el canvi climàtic.

La regidora d’Educació, Teresa Mateu, va 
explicar que el govern ha acceptat i incor-
porat dues al·legacions de l’oposició en 
el projecte i va insistir en la necessitat de 
treballar conjuntament per incorporar les 
polítiques mediambientals a la vida diària, 
també des de l’escola. 

El projecte de naturalització del pati supo-
sarà una inversió de 84.650€ i s’executarà en 
diferents fases que van, des de la instal·lació 
d’un sistema de rec i la plantació de nova ve-
getació per a la creació d’un espai més verd 
que permeti incentivar la conscienciació me-
diambiental. El projecte també contempla la 

instal·lació de pèrgoles a la façana principal, 
la creació d’espais didàctics a l’exterior, un 
jardí de la pluja a la façana posterior, un túnel 
viu, un espai didàctic a la zona dels pins i un 
parapilotes vegetal a la pista.

L’objectiu final del projecte és contribuir 
a millorar la sostenibilitat de l’espai i 
afavorir la creativitat dels alumnes de 
l’escola que aprofitin aquests nous espais 
d’aprenentatge a l’exterior.

Aproven l’estudi de naturalització de la 
zona d’esbarjo de l’escola J.J. Ràfols
El projecte permetrà dotar d’ombres l’entorn de la pista



NÚM. 66  AGOST 2021     13

MUNICIPAL

Posen en marxa divuit 
punts de wifi gratuït a 
l’espai públic de Torrelavit
El projecte forma part del programa europeu 
wifi4eu que ha dotat l’Ajuntament amb una 
subvenció de 15.000 euros

Torrelavit ja disposa d’un total de di-
vuit punts amb servei de wifi gratuït 

de qualitat a l’espai públic. El projecte, 
que s’ha executat amb una subvenció de 
15.000 euros, forma part del programa eu-
ropeu wifi4eu i pretén garantir una xarxa 
d’Internet a l’abast de tothom. El progra-
ma ha permès instal·lar la tecnologia per 
garantir l’accés a la xarxa des dels parcs 
públics, centres socials o de trobada de 
veïns, piscines o pavellons poliesportius 
així com edificis públics.

L’empresa penedesenca XTA ha fet el 
desplegament per garantir que el wifi de 
qualitat arribi al parc dels Miradors, la 
plaça de la Pau, la plaça del Casal de Cul-
tura, la plaça del carrer del Bosc, la plaça 
de Pau Vidal (Sant Marçal), el Parc de les 
Pubilles, la piscina municipal, el pont de 

Cal Mussons-Camí del riu, la deixalleria 
municipal, la pista polivalent, el pavelló 
poliesportiu, la pista polivalent de Can 
Rossell, el Local de Can Rossell, el Casal 
de Cultura, l’Ajuntament, el Casal de Jo-
ves, el Teatre i el Centre d’Interpretació de 
l’Aigua (CdIAT)

El regidor de Noves Tecnologies i Comu-
nicació de Torrelavit, Sergi Urbano, s’ha 
mostrat satisfet de l’execució del projec-
te que permet “fer arribar un servei de 
qualitat i gratuït a les principals zones de 
socialització del municipi”. Urbano creu 
que ningú no pot ser aliè a la importància 
que la xarxa wifi té en aquest moment a 
les nostres vides i, per això, assegura que 
“a Torrelavit, s’ha apostat per integrar-la 
amb la màxima normalitat en punts de 
trobada de veïnes i veïns.” 

Destinen 26 
mil euros a la 
reparació de 
camins

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Torrelavit han invertit un total de 

26.000 euros en la reparació, arranjament 
i adequació de camins dins del terme mu-
nicipal de Torrelavit. S’han fet actuacions a 
part del Camí del riu (sota la depuradora de 
Segura Viudas), al camí que va del cemen-
tiri de Terrassola a Sant Pere de Riudebit-
lles, als camins circulars del dipòsit de Mas 
Vendrell, al camí del Torrent de la Cabana 
(Carrer del Bosc) al cementiri de Lavit, i al 
camí de Terroja (de les Hortes al camí del 
cementiri de Terrassola a Sant Pere).

En tots aquests camins s’han fet actua-
cions per desbrossar, fer rases i vorals, 
millorar la secció del camí (arranjar regue-
rots, millorar pendents, i fer trencades per 
conduir les aigües correctament. També 
s’hi ha llançat grava i s’ha compactat per 
millorar el pas dels vehicles.

Finalment, en el cas del camí del cementiri 
de Terrassola a Sant Pere també s’ha reta-
llat un talús per millorar la visibilitat per 
als cotxes en la corba afectada.

CAN ROSSEL

TORRELAVIT
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SI a la recollida d’escombraries 
“Porta a Porta”

El passat 28 de juny va tenir lloc un Ple Extraordinari on 
es va portar a debat la necessitat de canviar l’actual sis-

tema de recollida d’escombraries per un sistema porta a 
porta. Aquest sistema substituiria els actuals contenidors 
per una recollida de les diferents fraccions a la porta de 
cada domicili, amb un calendari de recollida setmanal on 
s’indicaria quins dies es recull cadascun dels diferents tipus 
de deixalles, amb l’excepció del vidre que continuaria amb 
els actuals contenidors.
Torrelavit és i ha estat durant molt de temps un exemple a 
seguir en la recollida selectiva d’escombraries, aconseguint 
uns percentatges de recollida per sobre de la mitjana de Ca-
talunya. Aquest fet constata la conscienciació i la feina ben 
feta de les nostres veïnes i veïns. 
No obstant això, el reptes de futur ens porten a buscar 
un sistema de recollida que sigui encara més efectiu que 
l’actual, aconseguint uns millors percentatges de recollida 
selectiva que es tradueixi en una important millora me-
diambiental.
El sistema de “porta a porta” ens garanteix aquesta millora, 
aconseguint una recollida més eficient de les diferents frac-
cions però també suposa un important increment de cost, 
derivat principalment de la més alta freqüència de recollida.
Des de Junts per Torrelavit apostem per la recollida “porta a 
porta”. Ho vam dir en el nostre programa electoral i ens re-
fermem en aquesta convicció. No obstant, i donada l’actual 
situació econòmica ocasionada per la crisi de la Covid-19, 
pensem que les nostres veïnes i veïns no poden fer-se càrrec 
d’aquest increment de cost.
És per aquest motiu que en la sessió plenària vàrem 
sol·licitar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Torrelavit 
que, per tal de donar suport al canvi de gestió de recolli-
da d’escombraries, volíem que l’Ajuntament de Torrelavit 
assumís durant el que queda de legislatura l’increment de 
cost del servei, mantenint d’aquesta forma l’actual preu del 
rebut de la recollida.
L’equip de govern no va voler acceptar aquesta proposta, 
emplaçant-nos a aprovar el canvi de model i debatre la dis-
tribució del seu cost en un futur. Des de Junts per Torrelavit, 
conscients d’aquest increment de cost, no volem permetre 
separar aquest debat. Volem el “porta a porta”, però el vo-
lem congelant la taxa fins a final de legislatura.

SI a la recollida d’escombraries “Porta a Porta”.

SI a una millor gestió dels residus a Torrelavit.

SI a les millores mediambientals.

NO a qualsevol preu!!!

Traspassen l’Escola 
Intermunicipal a la 
Generalitat 
Torrelavit aportarà 60.000 euros

Després d’anys de negociació, finalment, a partir de l’1 de se-
tembre d’aquest any es farà efectiu el traspàs de l’Escola 

Intermunicipal del Penedès al Departament d’Educació de la Ge-
neralitat. Aquest procés comportarà l’assumpció per part de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès —formada pels ajun-
taments de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Subirats, Sant Llorenç 
d’Hortons, Sant Quintí de Mediona, Torrelavit, Sant Pere de Riude-
bitlles i el Pla del Penedès— d’un seguit de despeses derivades de 
la regularització de la cessió.

La Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès afronta en aquest 
moment fortes tensions de tresoreria ja que, després d’anys de nego-
ciacions amb la Generalitat per fer efectiu el traspàs de l’escola, fa un 
any i mig que la Generalitat no ha aportat el full de finançament amb 
el qual es fa el pressupost i els plans de tresoreria del centre. Per poder 
fer front al pagament de les nòmines i la Seguretat Social del mes de 
juny i les autoliquidacions tributàries del mes de juliol, l’Ajuntament 
de Sant Sadurní ha hagut de fer un préstec de tresoreria a la Manco-
munitat per un import aproximat de 588.000 euros.

En el procés de traspàs de l’escola, que amb els anys ha esdevingut 
un referent en el sector de l’Educació, la Mancomunitat ha de fer 
front a l’acomiadament de quatre professors que, finalment, no 
podran ser traspassats amb la resta de la plantilla a la Generalitat, 
i l’estimació és que cada una d’aquestes indemnitzacions suposi 
una despesa aproximada de 50.000 euros.

L’Ajuntament de Torrelavit aprovarà aquest estiu el pagament 
d’una bestreta de 60.000 euros per assumir les despeses gene-
rades del traspàs de l’Escola. Aquesta és la part proporcional del 
repartiment de despeses que han acordat els municipis membres, 
i que queda de la següent manera: Sant Sadurní farà una aporta-
ció de 180.000 euros, i la resta de membres faran aportacions de 
60.000 euros cada un. De moment, els ajuntaments que formen 
part de la Mancomunitat van decidir avançar una bestreta total de 
600.000 euros amb la intenció de poder fer front a tots els paga-
ments previstos a curt i mig termini.
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Torrelavit recicla i ho fem bé. Ara cal preparar-nos pel 
nou model de recollida: el Porta a Porta (PaP) que 

s’implementarà a la tardor del 2021. Aquest canvi de model 
ve de l’anterior mandat. Des d’ERC Torrelavit hi hem apos-
tat per garantir un millor reciclatge, per ser respectuosos 
amb el medi ambient i fer front als reptes del canvi climàtic. 
Aquest model de reciclatge afavoreix a fer-ho més i millor 
i a fer un bon ús de la recollida selectiva. Sabem que és un 
model imperfecte i que té uns costos. Però apel·lem a la 
responsabilitat de totes i tots per cuidar de Torrelavit. Per-
què això no té preu.
Volem agrair la participació ciutadana en la primera edi-
ció dels Pressupostos Participatius. Hem fet un pas enda-
vant cap a la democràcia participativa i treballem per fer 
d’aquest procés una veritable festa. Un total de catorze 
propostes passaran a votació a partir de l’1 d’octubre i us 
animem a votar i a participar-hi activament.
ERC Torrelavit treballem i  anem avançant amb els compro-
misos que vam adquirir ara ja fa dos anys. Hem remodelat 
el pavelló que ha guanyat dues sales polivalents, la mo-
dernització i climatització dels vestidors i hem solucionat 
els problemes existents a la coberta. Ara cal mantenir les 
instal·lacions i és responsabilitat de totes i tots. Esperem 
que els clubs esportius de Torrelavit el gaudeixin i que les 
noves instal·lacions els aportin molts èxits! 
I anem avançant. Durant aquet trimestre hem estrenat la 
xarxa oberta de wifi pública en diferents punts del munici-
pi gràcies a una subvenció del programa europeu Wifi4EU. 
Hem posat noves tanques per millorar la seguretat al carrer 
de la Font, a Cal Matràs i a Cal Campaner. I continuem amb 
l’arranjament de camins públics. I entre d’altres, treballem 
per fer possible el canvi d’enllumenat públic a led per mi-
llorar en  l’estalvi i l’eficiència energètica aquesta tardor. 
Hem instal·lat un Dea (desfibril·lador) al Casal de Cultura, 
els dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la zona 
esportiva i el carrer Montserrat, i també iniciarem la reur- 
banització de la cruïlla del carrer del Molí per millorar-la i 
dotar-la de zona verda i aparcaments. Són compromisos 
amb Torrelavit.
Com també apostem per la Cultura Segura. Així ho hem 
fet durant aquests mesos de pandèmia. Amb les mesures 
vigents en cada moment i amb els voluntaris de cultura se-
gura, a qui agraïm la seva col·laboració, hem pogut oferir 
cultura, espectacles i música.
Agrair a la Comissió de Festes l’adaptació dels actes de 
la Festa Major d’enguany i a totes les entitats que hi par-
ticipen. La Covid-19 no els ho ha posat gens fàcil però hi 
han esmerçat molts esforços per presentar-nos una sèrie 
d’actes adaptats a la situació actual. Gaudim-los, siguem 
responsables, i des d’ERC Torrelavit, Bona Festa Major!

Ens trobem a mig camí d’aquesta travessa que vam acceptar 
de bon grat portar a terme ara fa dos anys, juntament amb 

els nostres companys d’ERC.
Per això volíem fer un petit repàs amb tots vosaltres, veïnes 
i veïns del municipi de Torrelavit, dels projectes que estem 
tirant endavant:
• Govern i participació ciutadana: engegar un veritable pro-

cés participatiu a través dels pressupostos participatius.
• Educació i cultura: estar al costat de la nostra Comunitat 

Educativa i Associativa, donant suport als projectes que 
fomenten el coneixement del municipi, el seu entorn y la 
nostra cultura.

• Pressupostos municipals: desenvolupar uns pressupos-
tos que reflecteixin les necessitats reals del municipi, 
especialment en el capítol VI, capítol que defineix les in-
versions reals a portar a terme en l’any en curs. 

• Medi Ambient: incentivar la bona gestió dels residus, 
l’estalvi i bon ús dels nostres recursos i la sostenibilitat 
del medi, donant suport a diferents campanyes de cons-
cienciació del nostre entorn natural.  

• Esport: promocionar l’esport i rehabilitar els espais mu-
nicipals que tenim per portar-lo a terme com és la recent 
inauguració de les obres de reforma del pavelló municipal.

• Serveis i manteniment: conservació de tots els elements 
escultòrics, arquitectònics, religiosos, culturals i rurals, 
els camins, les fonts, la fauna i la flora autòctona, el nos-
tre riu, i tots els àmbits arqueològics i paleontològics del 
nostre municipi.  Mantenir i protegir la xarxa de camins i 
el paisatge vitivinícola. Garantir el manteniment preven-
tiu de les infraestructures i equipaments.

• Turisme: establir un Pla Estratègic de Turisme per a la pro-
moció turística i comercial del municipi, lligat al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua, a la oferta vitivinícola, els comerços 
i la promoció del Camí del Riu com a eix turístic del municipi.

• Urbanisme: seguir defensant un creixement del nostre 
municipi que respecti l’entorn natural i la personalitat de 
cada un dels nostres barris.

Seguim el camí, amb tots vosaltres i per vosaltres, veï-
nes i veïns del municipi de Torrelavit, tot i les adversitats 
d’aquesta pandèmia, amb rumb cap als compromisos ad-
quirits des del primer moment que ens vau fer confiança.
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Jesús Sanz Poch, un personatge il·lustre  
de la història local

Pere Rovira i Alemany 

A la llista de personatges il·lustres del nostre poble (la folklorista 
Montserrat Cardús, els mecenes Joan i Jaume Ràfols, i Pau Vidal 

Rovira, i la petròloga Rosa M. Esbert), cal afegir-hi una sisena persona: 
Jesús Sanz Poch, un terrassolenc de naixement del qual sembla ben 
poca gent fins ara en sap la seva vida i fets. Sí que havíem parlat dels 
seus pares i d’una de les filles —Maria dels Remeis—, que encara vam 
entrevistar a punt de fer els 101 anys, a Barcelona, amb el company i 
historiador local Pere Camps Arnàn (+) l’any 1994. (1)

Al poc temps d’haver-nos deixat l’historiador local Pere Camps Arnàn, 
un historiador mexicà (Fernando Jiménez Mier) va trucar un dia a 
l’Ajuntament de Torrelavit interessant-se per la vida i biografia de Jesús 
Sanz. Em van posar en contacte amb ell, però poca cosa vaig poder 
aportar aleshores, a part del seu naixement i infància al poble; però a 
partir de llavors, ja vaig indagar en la seva vida professional lligada a la 
Pedagogia, amb el suport de Joan Soler i Mata (2), professor i doctor 
en Pedagogia, estudiós i biògraf de la seva trajectòria en la renovació 
pedagògica, i que, una vegada m’he posat en contacte amb ell, m’ha 
donat tota classe de facilitats per poder reproduir d’una manera 
resumida l’obra de Jesús Sanz.
Justament en els dies en què escric això (principi de 2021), a la Capella 
del Vinseum de Vilafranca del Penedès he pogut visitar (just abans 
del confinament local pel coronavirus) l’exposició “Quan la vida entra 
a l’escola – La tècnica Freinet al Penedès (1934-1937)”, on es reivindica 
la feina duta a terme al nostrat Penedès per una colla de mestres 
amb aquesta tècnica pedagògica de transformació social i personal: 
a Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, i Vilafranca del Penedès. 
La capella de Sant Joan de la capital penedesenca ha acollit també 
l’exposició “Desterrant el silenci: Antoni Benaiges. El mestre que va 
prometre el mar”, mestre ensenyant del mètode Freinet que va exercir 
primer a Vilanova i la Geltrú, i després al poblet de Bañuelos de Bureba 
(Burgos), i que va ser assassinat i enterrat en una fossa comuna al 
principi de la guerra civil. I també es farà un tercer acte dedicat a la 
pedagoga Dolors Piera, pedagoga, política republicana i sindicalista, 
que va formar part del Grup Batec, defensor de l’escola laica i única, 
que va instaurar el mètode Freinet a Catalunya (on hi havia Jesús 
Sanz, que en va ser l’introductor) i que, entre d’altres, va ser mestra a 
Vilafranca del Penedès a partir del 1934.

Antecedents familiars
Si tirem enrere en el temps, trobem que al juny del 1888, (després de ser 
nomenat mestre per a l’escola elemental de nens de Terrassola), arriba 

Vicente Sanz Ferreres, natural del poble de Xert, província de Castelló, 
que en aquell moment tenia 33 anys. Abans ja havia exercit de mestre 
a les poblacions de Santa Maria de Merlès (Berguedà, subcomarca del 
Lluçanès), i a Santa Margarida de Montbui (Anoia). A Terrassola, hi va 
exercir de mestre des del curs 1888-89 fins al juliol del 1904, quan va 
cessar per ser destinat als pobles del Port de la Selva (Alt Empordà), i 
Cornellà de Terri (Pla de l’Estany).
D’altra banda, el mateix any 1888 havia arribat de rector, a Sant Marçal 
de Terrassola, Josep Poch i Cantó, fill d’Arenys de Mar (Maresme), 
d’una família dedicada a la indústria i el comerç, i que regiria aquesta 
parròquia fins l’any 1897. Aquest mossèn va voler que una de les tres 
germanes que tenia, Carme Poch (bastant més jove), fes estada també 
al nostre poble per suplir la majordoma que tenia. I així va ser com 
Carme Poch va conèixer i es va enamorar del mestre Vicenç. Però la 
cosa no va ser fàcil: el germà capellà, al principi, hi va posar objeccions; 
ella li va proposar que demanés informes al capellà de Xert, d’on era 
fill Vicenç Sanz, i les referències rebudes no podien ser més bones, ja 
que la família del mestre era molt devota i, fins i tot, havia sufragat les 
despeses per construir una capella de la Santíssima Trinitat. No s’ha 
trobat inscrit l’enllaç matrimonial en cap llibre del registre local, però 
ara sabem (per les informacions del seu nét Martí Sanz Mazó, de 85 
anys, en la visita al nostre poble el març del 2021) que es va celebrar a 
Arenys de Mar, poble nadiu de la Carme.
Fruit d’aquest matrimoni nasqueren a Terrassola els cinc fills (dades 
extretes al seu dia pel Pere Camps Arnàn):
Josep Maria Sanz Poch, 2 de novembre del 1890; i que malauradament 
va morir a causa d’un xarampió el 12 de maig de 1892, amb tan sols 
un anyet i mig. (Tom IV, foli 32 del llibre de naixements del jutjat de 
Terrassola).
Maria dels Remeis Sanz Poch, nascuda la matinada del 8 d’octubre 
del 1893, filla de Vicenç Sanz i Ferreres, natural de Xert, resident a 
Terrassola, carrer de Lavit  (*), 16, de professió “mestre d’escola”; i de 
Carme Poch i Cantó, natural d’Arenys de Mar i ocupació “les pròpies 
del seu sexe”. 

•Carme Poch, mare de Jesús Sanz Poch, exercint de mestra no titulada a Terrassola el 3 
d’abril del 1894, portant en braços la filla M. dels Remeis Foto: Arxiu Local de Torrelavit

Jesús Sanz Poch (Terrassola, 1897 - Barcelona, 1936)
Mestre i pedagog, pioner en els estudis de traducció, 

va ser l'introductor del renovador sistema 
d’ensenyança Freinet a Catalunya i Espanya
Un personatge il·lustre a afegir a la nostra  

història local
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Josep Sanz Poch, nascut el 17 de maig del 1895; i on consten els seus 
avis materns ja com a difunts.
(*) El C/ de Lavit, es l’actual C/ Major de Terrassola, i deuria ser la casa on vivien i on exercia 
de mestra reglada la mare Carme, més endavant anomenada Ca la Lluïsa o Cal Pastets.

Jesús Sanz Poch, nascut el 4 de juny del 1897, del qui ara ens ocuparem.
I Manuel Sanz Poch, nascut el 3 de juny del 1902.

Terrassola: ensenyança, infància, i vida de poble
Del mestre, a qui anomenaven “senyor Vicenç”, sabem que era molt 
recordat i estimat; sobretot en el temps de l’emigració a Amèrica a 
causa dels estralls de la fil·loxera, ja que a les nits havia fet classes als 
joves que volien embarcar-se a provar fortuna, molts dels quals eren 
analfabets o semianalfabets. I ella, la Carme, que —a part de professió 
“les pròpies del seu sexe” que resa la partida de naixement— exercia de 
mestra no titulada a la casa on vivien, més endavant anomenada Ca la 
Lluïsa o Cal Pastets, al carrer Major de Terrassola. Ens deia la seva filla 
Maria dels Remeis que ensenyava a les noies de les fàbriques de paper 
del Molí Cover, Molí del Mig, Molí de l’Esbert, Cal Tort, i altres; però una 
foto del 3 d’abril del 1894 que ha quedat impresa als arxius del poble 
ens mostra la Carme Poch amb ni mes ni menys que 40 i escaig nenes 
i noies al seu voltant: algunes cosint roba, d’altres amb el tambor dels 
boixets, algunes fent ganxet, i la resta amb llibres a les mans. Queden 
paleses en la foto les dues accepcions de costura: escola de nenes 
i art de cosir (molt propi de l’època). La seva filla Maria dels Remeis 
també ens va dir que la mestra oficial li tenia mania i deia mal d’ella 
per tot el poble; però ella es veu que es va refermar tot prometent que 
mentre fos al poble faria de mestra malgrat no tenir el títol. Diu que 
les famílies, contentes i agraïdes, li portaven fruita i verdures.
Com a record de l’estada a Terrassola, la Maria dels Remeis ens 
manifestava que al costat de casa seva (Ca la Lluïsa) hi havia el boter 
anomenat “Joanet boter” (després conegut com Ca la Dominica —
dona del Joanet—, que va quedar vídua relativament jove). També 
que davant de Cal Tupet encara hi havia la barana per construir ran 
de la timba, i que un dia un nen petit va caure daltabaix i per sort 
no es va fer res (era un nen de la casa o família de Cal Llaquet). Els 
dos darrers anys abans de marxar cap a la demarcació de Girona, 
van fer estada a la casa del carrer de la Font avui coneguda per Ca 
la Martina, propietat de dues germanes que vivien a Barcelona, 
i que fins aleshores havia estat tancada. I també recordava que hi 
havia molta amistat amb la casa de Cal Jan Parellada del barri de Cal 
Mussons; i que el dia que van anar a Sant Sadurní a veure l’arribada 
del rei Alfons XIII (17 d’abril de 1904), ho van fer amb el carro menat 
pel Pau Jan Parellada, el qual va anar tot el camí a peu, agafant el 
cavall pel ronsal per por que no li esveressin l’animal aquelles noves 
bèsties que començaven a voltar anomenades automòbils. Recorda 
el pas del rei i la gent tirant-li flors, camí de les Caves Codorniu. I 
finalment, recorda que la seva marxa del poble va ser un fet molt 
dolorós: amb tartana cap a l’estació de ferrocarril de Sant Sadurní, 
i cap al seu nou destí, el Port de la Selva. La seva mare, lamentant 
haver de deixar les grans amistats contretes durant els anys d’estada 
a Terrassola. Diu que algunes veïns, igual que ella, no podien 
aguantar el plor. Del Port de la Selva van passar a Cornellà de Terri, 
plaça sol·licitada pel Vicenç i la Carme, perquè era més assequible 
que els seus fills poguessin estudiar el batxillerat. De l’arribada a 
Cornellà, en recordava l’arribada, amb les dones vestides de llarg fins 
els peus, i els homes —joves i grans— amb barretina, tret d’un que 
portava barret, i que a la llarga es va es convertir en el seu marit.

A Terrassola, el Pere Camps de Cal Andalús (+) encara deia que als 
anys 30 del segle XX a casa seva, a la barberia, s’anomenava encara 
molt el senyor Vicenç com un bon mestre que havia estat.

Estudis i vida professional (gràcies a la investigació i l’extens 
treball dut a terme per Joan Soler Mata, i llur cortesia per poder-ho 
explicar aquí) (2)
Ja establerta tota la família al Port de la Selva, el Jesús que ens ocupa 
(el quart dels cinc fills), va ingressar el 1911, amb 14 anys, a la Normal de 
Girona per estudiar Magisteri, carrera que va acabar el curs 1914-1915,  
amb la qualificació de premi extraordinari, i també amb l’expedient 
més brillant de la seva promoció.
Al curs següent, va exercir ja a la Normal de Girona, com a professor 
auxiliar de Lletres. Seguidament, va ingressar a la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio de Madrid, secció de Lletres; i en acabar, al 
desembre del 1919, va ser nomenat professor numerari de la Normal 
de Lleida en matèria de Gramàtica i Literatura Castellana. També va 
exercir de bibliotecari des del 1924, i de secretari els darrers temps.
Al 1930 va col·laborar en la fundació de la Cooperativa Española de la 
Imprenta. Aquest mateix any es funda el Grup Batec, del qual formà 
part. Batec va ser un grup de mestres pioners, de la ciutat de Lleida 
i escoles públiques rurals de poblets de la rodalia, interessats en la 
renovació pedagògica, que volien adaptar a llurs pràctiques educatives 
els diferents mètodes pedagògics de la nova escola (Montessori, 
Freinet, Decroly, Dewey, …). Es reunien un cap de setmana al mes 
(entre 1930 i 1936), cada vegada en un poble diferent, on compartien, 
debatien i contrastaven experiències. I aquí va entrar el mètode 
Freinet, basat en l’expressió lliure dels infants: la impremta (impressió 
de textos en uns quaderns escolars per part dels mateixos alumnes), 
dibuix i text lliure, periodisme, correspondència escolar...  Pensem que 
l’educació i la cultura eren temes fonamentals en aquells dies d’il·lusió 
col·lectiva del règim republicà.
Al 1931 és nomenat titular de la càtedra de Català, després que ja 
ho havia estat de la càtedra de Llengua Catalana per l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança Catalana (associació que, després, el 

•Barcelona, 17 d’abril del 1927.- Vicenç Sanz Ferreres, amb bastó; i el seu fill, Jesús Sanz 
Poch, amb un diari.
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dictador José Antonio Primo de Rivera va suspendre). I també va iniciar 
estudis de Dret.
A Lleida va tenir una gran activitat cultural: va ser un dels fundadors 
de l’Ateneu, secretari dels Jocs Florals, vicepresident de la Comissió 
delegada de Lleida de l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana, etc.
També va elaborar a Ginebra un treball sobre les qualitats dels 
traductors i les seves capacitats a la Societat de Nacions de Ginebra, 
que va presentar en un congrés de Psicotècnia al 1930.
Al novembre del 1931, amb l’adveniment de la República, el nomenen 
professor de la Normal de la Generalitat de Catalunya, on impartia 
l’assignatura de Metodologia del Llenguatge.
Al 1933 va intervenir en l’estada a Barcelona de Celestin Freinet, per 
participar en l’Escola d’Estiu.
També va ser membre actiu de la Asociación de Profesores de Escuelas 
Normales, i col·laborador a la Revista de Escuelas Normales i altres 
publicacions periòdiques.
Al 1935 es nomenat assessor tècnic de la Cooperativa Española de la 
Técnica Freinet, de la qual també n’era accionista.
En el vessant polític va ser molt actiu i compromès, militant d’ERC, 
partit pel qual va ser candidat a les eleccions a diputats a Corts del 
1933.
Al 1932 s’havia casat amb Maria Mazó Madí, mestra com ell, filla d’un 
confiter de Vidreres; i fruit de d’aquest matrimoni van tenir un únic fill: 
Martí Sanz Mazó

La introducció del mètode Freinet
Si tornem enrere, al 1916, Jesús Sanz demana una beca per anar a 
estudiar a Ginebra (Suïssa), que li va ser denegada. Al 1923 va fer pel 
seu compte algun viatge i estudis pedagògics a Alemanya i a França. 
Als anys 1925, 1926 i 1927 presenta sol·licituds per estudiar a França, 
Bèlgica i Suïssa. Però no és fins el 1927 quan, per fi, se li concedeix la 
beca, rehabilitada al 1928 i prorrogada al 1929. Volia realitzar estudis 
sobre les escoles noves. S’hi va estar tretze mesos en dues tongades 
(sis mesos, primer, i altres se més endavant).
A Ginebra va visitar a Celestin Freinet a la seva escola, a Bar-Sur-Lanp, 
on les tècniques innovadores emprades en la tasca educativa li van 
suscitar un gran interès. Va conèixer la Cooperativa d’Ensenyament 
laic, va agafar material divers, una rudimentària premsa de fusta, 
exemplars de publicacions infantils realitzades per nens d’escoles 
franceses, i de L’Imprimiére a l’Ècole (periòdic del moviment francès). En 
tornar es va posar en contacte amb l’inspector Herminio Almendros 
i altres mestres que també hi havien pres interès, sobretot del Grup 
Batec. I al poble lleidatà de Montoliu, van fer la primera prova. D’aquí, 

la tècnica de la impremta es va expandir per les demarcacions de Lleida 
i Barcelona i altres províncies espanyoles; i va ser quan van fundar el 
grup Cooperativa de la Imprenta en la Escuela.

(Altres fonts: Una diu que l’inspector Almendros va escriure a Freinet 
sobre com podien adquirir la impremta escolar en què treballaven, i 
que al poc temps van rebre un paquet on Freinet amb molt de gust 
els obsequiava amb una impremta que els servís de model. Una altra 
diu que al retornar Sanz de Suïssa, ho va explicar a  Almendros, i que 
junts van encarregar a un fuster la fabricació d’una petita impremta. 
O que el mestre Tàpia, de Montoliu de Segarra, va ordenar construir 
dues impremtes a un fuster per a les escoles lleidatanes, per així poder 
imprimir a la pròpia aula els textos lliures. Sigui com sigui, les primeres 
proves es feren als poblets de Montoliu i de Puigverd, per part dels 
mestres José de Tapia y Patricio Redondo, del Grup Batec).

Després, la cosa es va anar eixamplant a Osca (on havia sigut destinat 
l’inspector Almendros), Tarragona, Sòria, las Hurdes (Extremadura), 
Burgos, Madrid, València, Pontevedra, Andorra, ….
Al juliol del 1934  es va celebrar el primer congrés de la Cooperativa per 
difondre’n els principis i tècniques, i organitzar i coordinar activitats, 
distribuir el material necessari, editar un butlletí informatiu, i crear 
fitxes i altres materials pedagògics. D’aquí naixia el butlletí La 
Colaboración. La imprenta en la Escuela, que és considerat el portaveu 
inicial del moviment que seguia l’educació Freinet a Espanya. Això 
passava al 1935.
A l’Institut J.J. Rousseau de Ginebra van beure del seu esperit científic, 
liberal i amical de llurs activitats, de l’internacionalisme, el pacifisme 
i la solidaritat humana que impregnava la ciutat en aquell període 
d’entreguerres. I de l’escola única com a distintiu i garantia de la justícia 
social, un pensament progressista que diu li feia dir de “suprimir la 
instrucció superior com a privilegi dels rics”.
Resumint, ell, terrassolenc de naixement, va ser qui va  introduir a 
Catalunya i a Espanya, com a pioner i de manera decidida, el mètode 
pedagògic Freinet de la impremta. 
Diversos estudis ho confirmen, i algun altre anomena també Herminio 
Almendros com a impulsor a Espanya i després a Iberoamèrica 
d’aquesta iniciativa. He pogut llegir (entre d’altres) algunes opinions 
en diferents treballs:
−	 “La	 entrada	 del	 sistema	 Freinet	 en	 España	 se	 produjo	 gracias	 al	

conocimiento que del mismo habia adquirido Jesús Sanz”
−	 “Entre	los	primeros	promotores	de	Freinet	en	territorio	patrio	figura	

Jesús Sanz Poch”

•Jesús Sanz al Parc dels Bastions, darrere l’edifici antic de la Universitat, a la ciutat de 
Ginebra nevada.

• Jesús a Barcelona o a Ginebra (més possible Ginebra); i fent excursionisme al 
Montseny amb dos amics, per Setmana Santa del 1932
(Jesús Sanz és el del mig)
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−	 “La	 entrada	 del	 sistema	 Freinet	 en	 España	 se	 produjo	 gracias	 al	
conocimiento que del mismo habia adquirido Jesús Sanz Poch, profesor 
de Lengua y Literatura Española en la Escuela Normal de Lérida”.

−	 “La	entrada	del	sistema	Freinet	en	España	se	produjo	gracias	a	Jesús	
Sanz Poch aunque el auténtico impulsor del movimiento primero en 
España y después en Iberoamèrica fue Herminio Almendros”

− “Curs 1929-1930.  L’inspector Herminio Almendros i el Professor 
Jesús Sanz de la Normal de Lleida van donar a conèixer al Grup Batec 
les tècniques Freinet”.

Els seus ideals van ser el catalanisme polític i el republicanisme 
progressista català, i la reforma social i cultural. Això el va portar pels 
camins de la renovació pedagògica, dels nous conceptes europeus i 
internacionals del primer terç del segle XX.
El seu lema era: escola única, escola pública, escola catalana, i escola 
democràtica. Els seus principis, la justícia social i la pau universal. 
Situava llur escola única entre dos pols: el de l’escola burgesa, 
confessional, regional i selectiva per als ben dotats; i el de l’escola 
popular, laica, estatal, i que es preocupava dels alumnes retardats.
Defensor del compromís social i polític, apostava per una escola 
catalana, progressista, d’arrel catalanista; expressat en la pròpia 
llengua del país, el català, peça clau.

Com a anècdotes de la seva curta vida, val a dir que havia fet 
muntanyisme, i havia pujat al cim més alt d’Europa, el Montblanc 
juntament amb l’amic Narcís Masó, un alemany i un guia; i on es va 
haver d’enfrontar a les dures inclemències del temps en un petit refugi 
i amb risc de congelació durant tota una nit, i fent esforços per no 
adormir-se i morir.
I, arran de la relació que la família va mantenir amb Arenys de Mar, 
d’on era filla la seva mare, Jesús Sanz, a l’estiu, va arribar a fer classes 
de repàs a un nen que més endavant esdevindria fill il·lustre de la vila 
d’Arenys, el poeta, dramaturg i novel.lista Salvador Espriu, que més 
endavant li va dedicar un dels seus llibres.

Defunció
El seu traspàs, però, va esdevenir de manera sobtada, la matinada 
del 21 d’abril del 1936, a les portes de la guerra civil; després d’una 
intervenció quirúrgica a l’hospital Policlínic de Barcelona. Només tenia 
39 anys, era encara força jove. Vivia al carrer Calàbria de Barcelona amb 
la seva esposa Maria, i el seu fill Martí, que tan sols tenia tres mesos.
La revista La Colaboración. La Imprenta en la Escuela, en feia aquesta 
valoració a la seva jove i sobtada mort:

“Se nos ha ido Jesús Sanz, se nos ha ido el compañero, el amigo que 
nos ayudó y animó siempre, desde el primer momento, con su afecto 
comprensivo, generoso y cordial, hemos perdido uno de nuestros más 
inteligentes y decididos colaboradores. Él nos descubrió el camino y nos 
animó en todo momento con su fe inquebrantable en la virtud de la 
educación liberadora. Nos ayudó a crear nuestra Cooperativa y era uno 
de nuestros asesores. Estuvo siempre a nuestro lado comunicándonos su 
confianza,	sus	amplios	impulsos	liberales	curiosos	de	iniciativas	nuevas	y	
acogedores de las normas y realizaciones educadoras de avanzada”.
Val a dir que al seu enterrament hi va haver nombrosa assistència, 
amb una representació  expressa del Govern de la Generalitat. De ben 
segur que la seva tasca pedagògica hagués donat encara molts més 
fruits, per les seves inquietuds i projectes; i potser també s’hagués vist 
estroncada per la guerra civil i l’adveniment de la dictadura del règim 
franquista del 1939, amb un forçat exili.

Des d’aquestes ratlles, el nostre més gran reconeixement a aquest 
gran mestre i i innovador pedagog fill de Terrassola, a afegir als 
diferents personatges il·lustres locals.

NOTES:
(1) – Pere Camps Arnàn i Pere Rovira Alemany: “Maria dels Remeis - Una 
centenària filla de Terrassola del Penedès” - Programa de mà de la Festa Major 
de Torrelavit -  14 al 17 agost de 1994
(2) - Joan Soler Mata : Doctor en pedagogia, que ha exercit de mestre 
d’ensenyament primari en diferents centres públics (1980-1994), i com a 
professor associat del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la 
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (1992-1995). Des de l’any 
1994 és professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic. Entre 
2014 i 2016 va ser degà de la Facultat d’Educació i Traducció i Ciències Humanes 
d’aquesta Universitat. Membre del Grup de  Recerca Educativa de la Universitat 
de Vic-Universitat Central de Catalunya (GREUV) i president de la Societat 
d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
Jiménez Mier y Terán, Fernando: “BATEC – História de vida de un grupo de 
maestros”. Edicions de la Universitat de Lleida, 2007
Soler Mata, Joan: “L’itinerari formatiu i professional de Jesús Sanz Poch (1897-
1936). Renovació pedagògica i compromís polític a Catalunya durant el primer 
terç del segle XX”. Educació i història. Revista d’història de l’educació nº 13, 2009.
Soler Mata, Joan : “La escuela a la medida en el pensamiento de Jesús Sanz Poch 
(1897-1936)” publicat a : El largo camino hacia una educación inclusiva: la 
educación especial y social del siglo XIX a nuestros dias: XV Coloquio de História 
de la Educación – Pamplona, 2009, pàgs. 685-696 (Congrés estatal d’història 
de l’educació).

Agraïments:
Des d’aquestes ratlles, vull agrair profusament, d’una banda, les dades 
biogràfiques cedides molt gustosament i desinteressada pel pedagog Joan 
Soler Mata des del primer moment en què vaig aconseguir contactar amb ell; i 
de l’altra, a Martí Sanz Masó (l’únic fill de Jesús Sanz Poch, de 85 anys), i Bernat 
Sanz Ausàs (un dels tres fills de Martí i nét de Jesús Sanz Poch), per l’amable 
cessió d’algunes fotos del seu pare i avi respectivament.

•Esqueles mortuòries de Jesús Sanz aparegudes a La Vanguardia el 22 d’abril del 1936: la 
familiar, i una del Claustre de l’Escola Normal de la Generalitat, on exercia de professor. 
Hemeroteca de La Vanguardia
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NORANTA ANYS DE LA PROCLAMACIÓ DE 
LA SEGONA REPÚBLICA

Pere Rovira i Alemany 

A ntoni Ferrer Arús, de cal Marxant, nascut a Torrelavit l’any 1896, 
paleta de professió, va ser el segon alcalde de Torrelavit dins els 

anys de la segona República (1931-1934). Ferrer va ser un dels cinc de 
l’Ajuntament injustament empresonats tres mesos a la Model (des del 
22 d’octubre de l’any 1934) i l’any 1939 va haver d’exiliar-se trenta anys 
per no ser assassinat pels seguidors de Franco. Va tornar l’any 1969 
(no va tornar per l’Amnistia del 1977 com es va informar a El Cep núm. 
58, plana 24), sinó que encara va coexistir  amb els sis darrers anys del 
dictador que encara feia assassinar davant la impassible església (la de 
més amunt) catòlica i apostòlica. De covard, res de res, com s’insinua 
en el CEP núm. 58, plana 24.
Antoni Ferrer Arús va escriure unes memòries1 de la seva vida 
(inèdites). A continuació es presenten uns fragments que expliquen 
prou bé la seva visió del canvi de règim i com va entrar a ser-ne un 
dels protagonistes al nostre petit poble.  Enguany fa just noranta 
anys d’aquest episodi i, si avui es pretén recordar-lo amb la seva visió 
particular, és per equilibrar la balança: la història no hauria de ser sols 
dels qui van tenir oportunitats d’aprendre d’escriure, sinó la de tots; 
també la dels qui en van tenir poques i van ser, d’una manera o altra, 
com ell, represaliats i silenciats.    
     «L’adveniment de la República espanyola va ser una cosa que va 
sorprendre el món sencer per no haver-se vessat ni una sola gota de 
sang. De la Monarquia es va passar cap a la República d’una manera 
comparable a un joc de nens. Per això, es pot dir que de poc van servir 
aquells homes, les ànimes dels quals havien estat modelades en 
les grans «fàbriques creadores d’homes valents»2. Només els cors 
infantils i senzills van ser els que van provocar l’espectacular sortida 
del rei sense fer-se gens de mal... La cadira Reial, d’una sola pota, 
obligava el rei a fer constants equilibris i finalment va caure, però 
damunt de tous coixins... Com que la cordialitat de les masses no té 
comparació amb la denigrant i discordant actitud d’un rei mancat de 
suport per tot arreu, és per aquesta causa que van reaccionar alguns 
gentils homes, amb escasses ramificacions militars, per evitar que la 
caiguda fos la menys dolenta possible. Mai com ara hi havia hagut al 
Palau tanta servitud que, amb agilitat i prestesa, van preparar maletes 
i tota mena d’equipatges; i fins hi ha qui diu que es van avançar alguns 
a treure el bitllet-passaport d’anada i tornada, amb el natural disgust 
d’altres que haurien preferit aquesta garantia per a tota la família 
Reial, per millor servir a la casa. No obstant això, aquests van ser una 
petita minoria, tan petita que no hi va tenir lloc la discòrdia, evitant 
d’aquesta manera el vessament de sang i salvant la moral del poble 
espanyol, amb menyspreu del seu prestigi d’amic de la rebel·lia.
     »Les eleccions municipals de l’any 1931 no van ser res més que la 
preparació d’un viatge. Va ser la crida donada des del Palau perquè el 
poble, sempre tan servicial, fes els preparatius. Així va ser com a tot 
Espanya, perdent les seves famoses característiques tumultuoses 
i rebels d’abans, va sumar totes les seves forces —democràtiques 
per descomptat— a guanyar la causa amb la voluntat expressiva del 
sufragi universal3.
     »Hem de convenir una cosa: si el sufragi universal és la voluntat 
expressiva, democràticament sentida en el cor d’una humanitat lliure 

de pensar, seria profitós primerament ensenyar a pensar a l’home... 
Ensenyar perquè aprengui la veritat: que aquesta vegada a Espanya les 
eleccions municipals han estat per satisfer els anhels d’un rei presoner 
que volia sortir del Palau Reial convertit en la seva presó; la qual cosa va 
ser vista per uns pocs, els més interessats a amagar la veritat. El que està 
amagat i molts ignoren és la roïndat d’una cultura política en general 
que va donar pas franc tot alliberant d’una segura condemna uns 
acusats, on el menor culpable era el rei. Així va ser quan es va posar en joc 
tot l’aparell electoral en els municipis, i els alcaldes, per la seva precària 
cultura política, no veien que les paperetes dipositades a les urnes eren la 
volta de clau que es donava al pany de la gran porta del Palau.
     «(...) Els Ajuntaments monàrquics que hi ha hagut a Torrelavit durant 
la Dictadura del general Primo de Rivera em van perjudicar molt, 
particularment en construir el Grup Escolar Ràfols (...). Perseguint 
un pla premeditat per endavant, res no els va importar destruir en 
part els fonaments del meu habitatge per haver rebaixat el camí a 
una profunditat extrema: “necessari per a l’estètica de les escoles”, 
ho justificava així l’alcalde Sr. Nadal. En fi, es van aprofitar de la seva 
autoritat, com en altres ocasions, per perjudicar-nos materialment 
a tota la família. Per aquesta causa el meu estat d’ànim era advers a 
aquesta gent que tant mal m’havien fet.4
     »Ens trobem en plena campanya electoral. Sorgeixen entre els veïns 
de Torrelavit molts descontents com jo que formen la candidatura 
republicana, que són els següents: Fidel Miquel, Josep Parellada, 
Joaquim Cardús , Marià Raspall, Joan Cols, Josep Alemany i Joan 
Miquel...5 Tots ells saben que jo estic molt disgustat d’aquells mals 
administradors i ha vingut Fidel a casa a buscar-me per ajudar-los a 
constituir la “mesa electoral”. 
     »L’elecció del nou Ajuntament va ser un fracàs. Tot i que a la 
majoria dels ajuntaments d’Espanya van guanyar els republicans, a 
Torrelavit van perdre per un vot...6 Es va aixecar recurs a les autoritats 
competents i van anul·lar les eleccions...
     —On vas amb mantó de Manila? On vas amb vestit Xinès? —vaig 
dir al meu amic Fidel que anava acompanyat d’homes que un d’ells 
portava la bandera republicana i un altre, un gran quadre amb el retrat 
del president de la República.
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     —A l’alcaldia, a complir el nostre deure de republicans... A escombrar 
els monàrquics ... A constituir el nou Consistori i... amb tu confiem —
va recalcar molt greu l’amic Fidel.7
     »Ells van seguir endavant i jo em vaig quedar pensatiu... Escombrar 
els monàrquics? Hi ha escombres? Hi ha voluntats? És que és suficient 
la voluntat? Oh sí! Si confies en la protecció del nou Estat... Les noves 
lleis són les millors escombres per netejar la Casa de la Vila. El cas és 
seductor. Era veritablement necessària una neteja de tota aquella 
mala administració que els monàrquics presentaven com a bona i 
justa.
     »Es constitueix una altra vegada una nova candidatura amb els 
mateixos noms llevat Joaquim Cardús, que rebutja enèrgicament de 
formar-hi part altra vegada i, per virtut d’aquesta contrarietat em 
criden a mi per omplir el buit que deixa Cardús... En aquesta ocasió 
guanyem els republicans per força vots.
     »Un cop elegits els regidors pels veïns del poble, ha de ser elegit 
l’alcalde entre ells... Cas insòlit... Ningú no vol ser alcalde... Tots diuen 
que tenen massa feina i poca capacitat per exercir amb èxit tal càrrec, 
tot i que tots aquells homes escollits pel poble eren polítics vells en 
assumptes d’Ajuntament.
     »Després de molt discutir —gairebé va estar a punt de trencar-se 
la formació—, per fi es va arribar a un acord: seré jo l’alcalde. Jo era 
el més jove i menys bregat de tots en assumptes polítics, però les 
meves protestes no van servir de res. Em digueren que quan calgués, ja 
m’aconsellarien... (...)».8

Aclariments
1. Memòries escrites en castellà en tres versions: la de l’any 1952, la de 

l’any 1963 i la de l’any 1972. Aquí,  s’ha volgut fer una transcripció 
híbrida de totes tres en la nostra llengua.

2. Antoni Ferrer Arús va fer el servei militar a Maó, probablement des 
del 1917 fins al 1920 (tres anys) i en les memòries ja qüestiona la seva 
utilitat.

3. Es refereix al sufragi universal masculí. El femení no s’aplicà fins a les 
eleccions generals del 1933.

4. En l’acta del Llibre d’Actes del dia 16 de juny del 1929 consta que Antoni 
Pujol (propietari de les terres de cal Marxant, padrastre de l’esposa 
d’Antoni Ferrer) l’ajuntament li paga 100 pessetes pel terreny cedit 
per l’ampliació del camí que es dirigeix al carrer del Bosc (carrer de 
les Escoles).

5. El nom de Joaquim Cardús sols surt a la versió del 1963. Probablement 
és una confusió (havien passat uns trenta-dos anys dels fets quan 
Antoni Ferrer Arús va escriure aquestes memòries). Joaquim Cardús 
va ser regidor del primer ajuntament franquista del poble.

    El nom de Joan Cols també devia ser una altra confusió; però a partir 
de les eleccions municipals del 14 de gener del 1934 sí que consta a les 
actes del municipi un regidor anomenat Joan Cols Arnan.

6. Eleccions municipals del 12 d’abril del 1931.
     A Notes històriques dels antics llocs de Terrassola, Lavit, el Pla i Sant 

Martí Sadevesa, de Pere Camps i Pere Rovira, a la plana 181, hi ha escrit 
“dos vots de diferència”, a favor de les dretes; tot i que les esquerres 
(que, a diferència de les dretes, no se sentien gens segurs de guanyar 
les eleccions) van comptar amb els vots dels qui tenien dificultats per 
votar presencialment, ja que els d’esquerres els van anar a buscar amb 
diferents vehicles a darrera hora de la jornada electoral.

     El que encara no se sap i està escrit a  les memòries d’Antoni Ferrer 
Arús és el següent: «Tothom reté a la memòria el treball que va fer 
el secretari Joan Quintana (monàrquic) el dia de la votació i molt de 
temps abans: es va valer de les més repugnants maniobres per ajudar 
a buscar vots, comprant-los si calia, contribuint a la victòria dels 
seus». 

7. A l’acta del Llibre d’Actes del dia 29 d’abril del 1931 conservat 

actualment en l’Arxiu de Vilafranca (Llibre d’Actes que es dóna per 
desaparegut a Notes històriques dels antics llocs de Terrassola, Lavit... 
de P. Camps i P. Rovira, nota número 72 de la plana 192) es llegeix el 
següent: 
«En el poble de Torrelavit a vintinou de Abril de mil noucens trenta un. 
Sen les divuit hores es presente (?) Secretaria el Comité rebolucionari 
d’aquet poble i es constitueix en Ajuntament distribuinse els carrechs 
en la forma següen
Alcalde D. Fidel Miquel i Sabat / 1er tinent de Alcalde D. José Parellada 
Mir / 2o tinent de Alcalde D. Feliu Coca Farriol / Sindic D. Joan Miquel 
Baqués / Concejal D. Pere Cols Carbó
De tot lo cual se aixeca aquesta acta que firman tots els senyors 
concurrents amb mi el Secretari de que certifico.
(En la signatura podem saber qui era el secretari: Joan Quintana)

8. A l’acta del Llibre d’Actes (donat per perdut com ja s’ha explicat en la 
nota anterior) del dia 5 de juny del 1931 es llegeix el següent:
«En el pueblo de Torrelavit a cinco de Junio de mil novecientos 
treintaiuno, siendo la hora de las once y en el local Casa? 
Ayuntamiento se reunieron los Concejales electos en virtud de las 
últimas elecciones celebradas con arreglo al Decreto de fecha 13 de 
Mayo último y proclamados como tales sin protesta ni reclamación 
alguna por la Junta municipal del censo electoral de esta localidad en 
sesión celebrada con fecha de ayer. D. Fidel Miquel Sabat. D. Pedro 
Cols Carbó, D. Feliu Coca Farriol, D. Juan Miquel Baqués, D. José 
Parellada Mir D. Antonio Ferrer Arús, D. Ramón Cols Mata, D. José 
Alemany Miquel y D. Mariano Respall Mayans se constituyen en 
Ayuntamiento conforme determina el Decreto de fecha 29 de Mayo 
próximo pasado bajo la presidencia de D. Feliu Coca Farriol por ser el 
de mayor edad, se ha procedido a la elección de Alcalde por medio de 
papeletas que los Concejales llamados por orden han depositado uno 
a uno en la urna destinada al efecto.
Terminada la votación el Presidente ha sacado de la urna las papeletas 
una a una leyendo en voz alta su contenido anotándolo el Secretario
Verificado el recuento ha dado el resultado de que D. Antonio Ferrer 
Arús ha obtenido nueve votos quedando por lo tanto elegido y 
proclamado Alcalde por unanimidad pasando a ocupar la presidencia 
recibiendo las insignias de su cargo.
Por el mismo orden se ha procedido a la elección del Sr. Teniente con 
el siguiente resultado.
D. José Parellada Mir nueve votos siendo proclamado por unanimidad 
Teniente de Alcalde.
Por el mismo orden procediose a la elección del Sr. Regidor Sindico que 
también fue elegido por la totalidad de votos D. Ramón Cols Mata
Enseguida se ha dado posesión de sus cargos a todos los Concejales 
electos quedando constituido el Ayuntamiento en la forma siguiente
Alcalde Presidente D. Antonio Ferrer Arús / Teniente de Alcalde D. 
José Parellada Mir / Regidor Síndico D. Ramón Cols Mata / 1erConcejal 
D. Pedro Cols Carbó / 2º Concejal D. Fidel Miquel Sabat / 3º Concejal 
D. Feliu Coca Farriol / 4º Concejal D. Juan Miquel Baqués / 5º Concejal 
D. Mariano Respall Mayans / 6º Concejal D. José Alemany Miquel
Seguidamente procediose a efectuar por los cuentadantes 
respectivos, el acta de arqueo correspondiente al día quince de Abril 
último fecha en que cesaron de sus cargos el Alcalde D. Enrique Nadal 
Llopart y Depositario D. Pedro Miquel Parellada resultando no haber 
existencia de clase alguna en la Caja municipal siendo entregados por 
los mismos los libros y documentos,
Procediose enseguida a señalar los días y horas en que han de 
celebrarse las sesiones ordinarias, acordando celebrar las de primera 
convocatoria los domingos de cada semana a las diez y las de segunda 
convocatoria el martes de cada semana a las diez y ocho dándose 
por terminada la sesión inagural que firman todos los señores 
concurrentes conmigo el Secretario de que certifico
(El secretari segueix sent Joan Quintana).
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Més de 250 espectadors van omplir 
el pavelló poliesportiu de Torrela-

vit, amb les mesures Covid, per seguir el 
concert de l’Orfeó Català el passat 5 de 
juny, en l’acte de cloenda de l’any del Cen-
tenari. Dirigit per Pablo Larraz Dalmases, 
amb Josep Buforn al piano, l’Orfeó Català 
va interpretar peces de Pau Casals, J. Ollé 
Sabaté, J. Vila i Casañas, X. Sans, Albert 
Guinovart i A. Pérez Moya i va acabar amb 
una emotiva interpretació del Cant de la 
Senyera compartint escenari amb la Coral 
de Torrelavit, i l’alcalde, Manuel Raventós, 
membre de l’Orfeó Català fins l’any 2019.

L’Orfeó Català és un dels cors amateurs 
de referència del país. Amb més de 125 
anys d’història, va ser fundat el 1891 per 
Lluís Millet i Amadeu Vives per difondre 
el repertori coral català i universal amb la 
màxima excel·lència artística. Al llarg de la 
seva història, l’Orfeó Català ha interpretat 

les obres més representatives del reperto-
ri coral i ha protagonitzat primeres audi-
cions d’obres com la Missa en Si menor de 
Bach o Les estacions de Haydn.

Aquest concert havia estat programat per 
inaugurar l’any del Centenari de Torrela-
vit, al març de 2020, però el decret d’estat 

d’alarma i les restriccions dictades a causa 
de la Covid-19 van obligar a ajornar-lo fins 
ara. L’1 d’abril de 2020 va fer cent anys de 
la unió dels pobles de Terrassola i Lavit per 
formar-ne un de sol, sota el nom de Torre-
lavit. Fruit d’aquest unió es va construir 
l’edifici de l’actual escola J.J. Ràfols i el Pont 
de les Escoles, recentment restaurat.

L’Orfeó Català omple el pavelló 
poliesportiu de Torrelavit per  
tancar l’any del Centenari
Més de 250 espectadors van seguir el concert que va acabar  
amb una emotiva interpretació del Cant de la Senyera 

El concert s’havia 
programat al 2020 
per inaugurar l’any 
del Centenari però 

la Covid-19 va 
obligar a ajornar-lo

CENTENARI DE LA UNIÓ TERRASSOLA I LAVIT
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L’Ajuntament de Torrelavit ha publicat 
el llibre 1920 Història de la unió de dos 

pobles Terrassola i Lavit de l’historiador lo-
cal Pere Rovira, coincidint amb la cloenda 
de l’any del Centenari de Torrelavit. 
La publicació recull de forma 
detallada el procés d’unió 
d’aquests dos pobles en un 
moment convuls a Cata-
lunya i a la resta del món. 

Coincidint amb els feliços 
anys vint, la primera revo-
lució socialista i una recupe-
ració econòmica prèvia al crack 
del 29, Terrassola i Lavit fan una apos-
ta decidida per sumar esforços en bene-
fici de la comunitat. Després de la crisi 
de la fil·loxera i la partida d’alguns veïns 
que havien marxat a fer les Amèriques 
amb nivells culturals molt minsos, les 
dues poblacions es marquen l’educació i 

la salut com a prioritat, amb el projecte 
de construir unes noves escoles i garantir 
un metge per atendre la població conjun-
ta. Amb pròleg de l’historiador Ramon 

Arnabat, que contextualitza el procés 
d’unió de Terrassola i Lavit en un 

moment d’efervescència sin-
dical, Pere Rovira recull els 

passos de la transformació 
social que va acompanyar 
la unió dels dos pobles.

Pere Rovira, apassionat 
de la història i el patrimoni 

històric local, ha estat coau-
tor de diverses publicacions sobre 

la història de Torrelavit, a les Jorna-
des d’Estudis Penedesencs, publicades 
per l’Institut d’Estudis Penedesencs i a 
l’Inventari del Patrimoni Immaterial del 
Penedès. També ha publicat diversos tre-
balls sobre la història de Sant Sadurní 

d’Anoia a la desapareguda revista Gàr-
gola, del Centre d’Estudis Sadurninencs, 
i als programes de Fires i Festes de la ca-
pital del cava. 

L’Ajuntament de Torrelavit ha recollit la història recent 
de Torrelavit en el document audiovisual Memòries 

d’aigua. Cent anys de la unió de Terrassola i Lavit, pro-
duït per Taempus Comunicació i Punt TV, a partir 
dels records de veïnes i veïns del poble. 

Les entrevistes de l’audiovisual es van 
enregistrar durant la tardor de 2020. En 
total s’hi recullen els testimonis d’una 
quinzena de veïns que expliquen com ha 
estat el poble al llarg de la seva vida. El 
documental recull imatges antigues que 
s’alternen amb les imatges actuals del poble 
rodades (algunes amb dron) durant la tardor de 
2020 i la primavera de 2021.

El document es pot veure al canal de Youtube de l’Ajuntament 
de Torrelavit a través del web www.torrelavit.cat.

L’historiador local Pere Rovira publica la 
història de la unió de Terrassola i Lavit 

La història recent de 
Torrelavit en un audiovisual
La producció s’ha fet per commemorar els 
cent anys de la unió de Terrassola i Lavit

CENTENARI DE LA UNIÓ TERRASSOLA I LAVIT

S’hi recullen els 
testimonis d’una 

quinzena de veïns que 
expliquen com ha 

evolucionat el poble

El pròleg de 
Ramon Arnabat 
contextualitza la 

unió en un moment 
d’efervescència 
sindical
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Un any més Torrelavit ha participat 
en el Most Festival, el festival inter-

nacional del cinema del vi organitzat pel 
Vinseum-Museu de les Cultures del Vi, 
que excepcionalment en aquesta ocasió 
s’ha celebrat del 3 al 13 de juny, ja que el 
passat mes de novembre es va haver de 
suspendre a causa de la pandèmia. 

Com ja és habitual Torrelavit ofereix 
dues sessions diferenciades: una 
divendres al matí, adreça-
da al públic escolar, i una 
segona edició el cap de 
setmana, per al públic 
adult. La sessió infantil 
va tenir lloc el diven-
dres 11 de juny i hi van 
participar els alumnes de 
5è i 6è de l’escola J.J. Ràfols 
que van tenir l’oportunitat de 
veure diferents projeccions rela-
cionades amb el món de la vinya i el vi. 
En acabar, es va encetar un torn de de-
bat per comentar tot allò que havien vist 
i aclarir possible dubtes.

La sessió per al públic adult va tenir lloc 
el diumenge 13 de juny a les 12 del mig-
dia, per no coincidir amb l’acte de cloen-
da de la novena edició del festival. El 

públic assistent va tenir l’oportunitat de 
veure quatre curts de ficció sota el nom 
d’Històries del Vi. En acabar, els assis-
tents van poder gaudir d’una visita gra-

tuïta al Centre d’Interpretació de l’Aigua, 
espai que excepcionalment aquest any 
ha acollit les projeccions del Most Festi-
val a Torrelavit.

El Most Festival torna a 
Torrelavit en versió primavera
El mes de novembre es va haver de suspendre  
a causa de la pandèmia

La sessió infantil va 
tenir lloc l’11 de juny 

amb la participació dels 
alumnes de 5è i 6è de 

l’escola J.J. Ràfols

Després de la sessió 
per al públic adult, el 

13 de juny, es va fer una 
visita gratuïta al Centre 

d’Interpretació de 
l’Aigua
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Enguany les actuacions del Bona Nit 
2021 amb banys nocturns a la piscina 

municipal de Torrelavit han tornat a cobrar 
vida, després que l’any passat es van haver 
de suspendre. 

La programació consta de 
quatre actes dins el recinte 
de la piscina els divendres 
del mes de juliol. Els actes 
del Bona Nit presentats, 
tant l’activitat del voleibol 
a l’aigua com l’obra de teatre 
Amics a càrrec de Dafnis Balduz i 
Carla Barroso, van distreure i renovar 
d’aire fresc a tots els participants. Al llarg 
de l’espectacle, que es va fer a la pista po-
livalent (i no a la piscina com és habitual) 
es van poder escoltar textos diversos i 
temes musicals de Lluís Llach, Txaran-
go o Sisa interpretats en un ambient de 
gran complicitat entre els dos artistes. 
L’espectacle mostra un viatge a través de 
l’amistat on, l’actor Dafnis Balduz, des de 

la paraula, i Carla Ba-
rroso, des de la música 
amb la seva guitarra, es 

troben navegant per un 
riu d’humor, música i text.

L’espectacle de teatre va tenir 
molt bona rebuda per part del públic as-
sistent. El programa es va completar amb 
un concert de guitarra i veu de la mà de 
Carla Cuscó i Laia Bieri, dues joves artistes 
penedesenques, i un espectacle de màgia a 
càrrec del jove mag Igor. 

Tots els actes es van desenvolupar seguint 
totes les mesures anti Covid-19 establertes.

El Grup de teatre Pels Pèls va repren-
dre l’activitat el passat 17 de juliol, 

després d’una parada de 18 mesos, for-
çada per la Covid-19.
Des del grup van fer una aposta per la cul-
tura segura amb l’estrena de la comèdia El 
Narcís s’ha tornat boig. 

Durant tot aquest temps el grup ha seguit 
assajant i preparant l’obra,  adaptant-se a 
les situacions i restriccions de cada moment. 
Finalment, al juliol, va arribar el 
dia que van poder fer el que 
més els agrada, actuar i 
fer passar una bona es-

tona al públic.El grup vol agrair a tot el 
públic assistent tant la seva aposta per 
la cultura com la seva col·laboració en 

l’aplicació dels protocols de segure-
tat. El grup Pel Pèls continua tre-

ballant per promoure i oferir 
l’activitat teatral. 

Un Bona Nit 
que torna amb 
força

El Grup de teatre Pels Pèls torna a escena

L’estrena de l’El 
Narcís s’ha tornat 
boig és el primer 

espectacle després 
del confinament

Dafnis Balduz i 
Carla Barroso ofereixen 

un viatge a través de 
l’amistat i l’amor a 

través de la música i la 
paraula
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Coincidint amb el cap de setmana 
més proper a la diada de Sant Jordi, 

l’Ajuntament de Torrelavit va organitzar 
diferents activitats, canviant els emplaça-
ments habituals per espais exteriors i més 
amplis i amb control d’aforament per garan-
tir la seguretat de tothom. Dissabte al matí 
es va celebrar la  17a edició de la tradicional 
Fira de Sant Jordi,  que enguany  i com a no-
vetat es va fer al carrer Major amb l’objectiu 
de dinamitzar el comerç local i garantir un 
espai més ampli. La fira va comptar amb  
més parades que mai, un total de  catorze, 
i al llarg de tot el matí va rebre nombrosos 
visitants. A la fira s’hi van poder comprar 
elements d’artesania realitzats amb dife-
rents tècniques, manualitats, flors, llibres i 

productes d’alimentació. L’Ajuntament va 
buscar diversos col·laboradors per muntar 
la parada de llibres, de la venda dels quals es 
van obtenir 102€ que es van entregar total-
ment a Càritas.

A la tarda es va fer el concurs de lectura 
en veu alta que enguany arribava a la seva 
tercera edició i que com a novetat es va 
fer a la plaça del Casal de Cultura. Hi van 
participar un total de catorze lectors re-
partits en les categories infantil, juvenil, 
adults i familiar, una nova categoria que 
vam estrenar en aquesta edició i que des 
de l’organització es vol promoure. L’acte, 
amenitzat pel grup Simpatètics Jazz Band 
format per alumnes de l’Escola de Música 
de l’Alt Penedès entre els quals també hi 
havia joves músics locals, va ser molt amè 
tant per les lectures com per les peces 
musicals escollides.

Diumenge al matí la pluja va fer la guit-
za i en l’últim moment va obligar a can-
viar el lliurament de premis previst ini-
cialment al pati de l’escola J.J. Ràfols per 
fer-lo, finalment, al Teatre del Casal de 
Cultura. Els premiats van ser obsequiats  
amb  vals de compra per bescanviar 
a l’Estanc de la Nuri, al Tripijocs o a la 
Llibreria Jepi, un diploma, un exemplar 
del punt de lectura guanyador, xocolati-
nes  i una rosa. La Coral de Torrelavit va 
amenitzar l’acte amb un repertori molt 
variat i participatiu.

L’Ajuntament adapta les activitats  
de Sant Jordi per fer-les més segures
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Premiats concurs punt de lectura

Categoria 
Infantil P3
1r premi: Dana 
Gallardo Muñiz

Categoria 
Infantil P4
1r premi:Ona 
Raventós 
Escoda

Categoria 
Infantil P5
1r premi: 
Georgina Monge

Categoria 
Infantil 2on
1r premi: 
Ona Duran 
Domènech

Categoria 
Infantil 4rt
1r premi: Víctor 
Martínez Perales

Categoria 
Infantil 5è
1r premi: Naya 
Gallardo Muñiz

Categoria 
Adults
1r premi: Carme 
Miquel Farré

Premiats concurs de dibuix

Categoria Infantil P4
1r premi= Maria Rus Perona

Categoria Infantil 1r
1r premi= Narcís Català Mariages

Categoria Infantil 2on
1r premi= Aina Parellada Vila

Categoria Infantil 6è
1r premi= Mireia Bono Rojas

Categoria Juvenil 1r ESO
1r premi= Ona Montserrat Baca

Categoria Adults
1r premi= Núria Montserrat Vallès
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Rodolins
Categoria 6è
1r premi= Rodolins de Sant Jordi d’Alba Rojas

RODOLINS SANT JORDI🩸🌹
Una historia em volen narrar 
per després jo poder-vos explicar

He de fer rodolins de la llegenda de sant jordi
amb paraules que concordin

En aquesta llegenda surt un drac, en Jordi i una princesa
i no oblidar-nos d’un poble amb molta pobresa

El drac menjava molt i el poble no tenía tants xais per poder-li donar
i el rei va tenir una idea i ells van comerciar

El rei va dir que cada setmana es faria un sorteig 
i el drac va fer un festeig

Al que li toques, 
aniria a la cova i el drac s’el menjaria com si res

Una vegada li va tocar a la princesa i ella al anar 
tota trista es va posar

Pero aixo no va servir perquè un princep la va anar a ajudar
i ell la va salvar

El príncep Jordi amb un cavall i una espasa va matar al drac
que d’un raig de sang va sortir la tranquilitat

Ells es van enamorar 
i se’ls va commemorar

Contes
Categoria 4rt
1r premi= El follet amorós de Joan Vernet

EL FOLLET AMORÒS
Hi havia una vegada un follet que sempre estava content, era 
molt bo i amb tothom era amic.
Un dia se li va aparèixer un mag, vestit amb una capa d’estrelles , 
una barret i un bastó màgic. Volia saber el secret del follet, volia 
saber el secret de la seva alegria i bondat.
El follet no li va voler explicar i va decidir marxar al bosc, però el 
mag el va voler espantar i li va dir que vigiles si anava sol pel bosc.
Quan el follet estava passejant pel bosc es va trobar una figura 

fosca i horrorosa… era un monstre!
Però el follet no es va pas espantar, al contrari, va veure la bondat 
del monstre i es van fer amics de seguida.
Així doncs, el follet va anar a casa del monstre, només volia com-
panyia i jugar amb ell.
El va convidar a banyar-se a la piscina que tenia i van estar xe-
rrant i rient fins que van sentir que algú trucava a la porta. Era 
el mag que havia seguit al follet i al veure al monstre va voler fer 
servir la seva màgia per defensar-se doncs el monstre feia molta 
por de lo horrorós que era!
Però el follet va aturar al mag i li va fer veure la bondat del mons-
tre i li va dir que aquest era el seu secret, no jutjar mai ningú pel 
seu aspecte o manera de fer.
I així va ser com els tres es van fer amics i van fer una festa amb 
música i llums de colors per celebrar la seva amistat.
FI

Categoria 5è
1r premi= Mar de colors de Kandela Noguera

MAR DE COLORS
Hi havia una vegada una nena que és deia Clàudia. Estava a la 
seva habitació, va veure per la seva finestra un ocell que li cridava 
molt l’atenció i va sentir unes ganes immenses de seguir-lo.
Van estar un dia i una nit passejant per boscos i muntanyes fins 
que van arribar a una selva d’Alvenia.Van estar dormint en coves. 
Un dia es van adonar que estaven en un vaixell que anava cap a 
les maldives. Estaven molt sorpresos. Van conèixer una cria de 
girafa que es deia Kiwi, de la que es van fer molt amics. Però hi 
havia un problema, estaven tancats en gàbies i les claus les tenia 
el capità del vaixell. Van fer un pla per agafar les claus i poder 
sortir d’allà. Primer la girafa Kiwi va montar tot un escàndol per 
distreure els mariners mentre l’ocell (que la Clàudia li va posar el 
nom de Coco) com era petitet va aconseguir sortir passant pels 
barrots de la gàbia sense que el veiessin els altres mariners, va 
anar directe cap a la cabina del capità que estava a la part de 
sobre del vaixell. El Coco va entrar d’una revolada per la fines-
tra de la cabina, el capità es va espantar molt i el vaixell va anar 
descontrolat. Al Coco li va costar molt aconseguir les claus però, 
després de molts esforços les va aconseguir i ràpidament va anar 
a alliberar els seus amics. Tot i així hi va tindre molts problemes, 
perquè li va costar molt obrir molt les gàbies ja que era un ocell, 
però finalment ho va aconseguir.
Un cop en llibertat van saltar tots plegats a l’aigua. Era super di-
vertit: es veien peixos de colors, algues, roques...i en el mateix 
moment que van tocar una roca de color rosa van poder respirar 
sota l’aigua. També va passar una cosa màgica: van aparèixer en 
un món de sirenes. Era un poble preciós, de molts colors. Hi havia 
de tot: sirenes que passejaven gossos i gats amb cua de sirena, 

Lectura en veu alta infantil
1r premi exaequo: Aina Parellada i 
Ona Duran

Lectura en veu alta familiar
1r premi Roser Feixas i Joan Canals

Lectura en veu alta juvenil
1r premi: Ona Montserrat

Lectura en veu alta adult
1r premi: Clàudia Piris

Premiats Concurs lectura en veu alta

Premiats concursos literaris
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sirenes que anaven al centre comercial i fins i tot sirenos que be-
renaven gelats de peix al parc d’algues.
En resum: era un MAR DE COLORS.
Després de quatre nits dormint en un hotel de sirenes van decidir 
tornar a la superfície. Quan van ser a dalt es van adonar que esta-
ven a sota d’una illa de colors. Els hi va agradar molt i van decidir 
de quedar-se a viure allà.

Categoria Adults
1r premi= L’avi sorrut realitzat pels usuaris del Centre de Serveis 
de Torrelavit

L’AVI SORRUT
Vet aquí que una ve-
gada hi havia un avi 
sorrut. Sí, un d’aquells 
que quan els dius 
“bon dia” et contes-
ten amb un gruny o 
amb un “ja
ho veurem això”. No li 
agradava gaire parlar 
amb la gent, de fet ni 
tan sols li agradava 
la gent. Era d’aquells 
homes solitaris, acos-
tumats a anar a la 
seva i a no posar-se en 
la vida de ningú.

Un dia la veïna del davant, la Júlia, li va demanar un favor: _ ”Sen-
yor Josep, es podria quedar una estona amb la meva filla? He 
de marxar i no me la puc endur.” _ ”Tinc molta feina jo.”_ Li va 
contestar l’avi amb mala cara. _ ”Si us plau, senyor Josep. Només 
serà cosa d’una horeta”_, va insistir la Júlia. _ ”Bé...”_ Va respondre 
l’avi gairebé sense moure els llavis ni mirarla a la cara.
La nena era lletja, bé lletja no. Tenia la cara rodona, els ulls 
ametllats i el cos grassonet però alhora menut. _ ”Què li passa 
a aquesta nena?”_ Va pensar l’avi. A la nena no li passava res. En 
realitat era com ell, només era diferent.
La nena es va asseure al sofà, calladeta, gairebé sense bellugar-
se. Es veu que la Júlia l’havia alliçonat bé. Se’l mirava amb posat 
seriós, expectant i encuriosit. A l’avi li va passar pel cap que sem-
blava una senyoreta en miniatura.
_ ”Saps parlar, nena?”_ Li va preguntar l’avi. _ ”Jo sí, i tu? Saps 
parlar
senyor Josep?”_ Va respondre la nena. _ ”Com que no dius mai 
res a la mare quan et pregunta com estàs i tampoc respons quan 
algú et parla, em pensava que eres tu el que potser no sabia par-
lar.”_ De primer a l’avi li va semblar que aquella nena era una mal-
carada, però després va pensar que potser tenia raó. Ningú no li 
havia dit mai a la cara això, no obstant havia de reconèixer que 
era veritat. L’estrany, el diferent, i fins i tot lleig era ell!
Se la va tornar a mirar. Ara tenia un somriure murri als llavis, un 
punt divertit, però sense cap espurna de malícia. L’avi va pensar 
que tenia l’encant d’una rosa de Sant Jordi, que aquella nena era 
fràgil, delicada, pura i encisadora.
Tant de bo la Júlia tingues molta feina aquell matí... L’avi sorrut 
havia d’aprendre moltes coses d’aquella nena!

Dites i refranys
Categoria infantil
1r premi= Kandela Noguera

1. Anar-se’n a Can Pistraus: perdre’s.
2. Anar lluny d’osques: anar equivocat o equivocada.
3. Fer beure a galet: enganyar.
4. Fer l’angelot: desentendre’s.
5. Fer orelles de marxant: desentendre’s.
6. Ficar l’olla xica dins la grossa: celebrar.
7. No cabre una cosa a la barretina: no poder entendre una cosa.
8. Ser una ànima de càntir: tenir poc enteniment.
9. Voler fer entrar el clau per la cabota: voler tenir raó de totes 

maneres.
10. Passar l’arada davant dels bous: fer les coses sense seguir 

l’ordre lògic.

Categoria adults
1r premi=Montserrat Guasch

1. Qui té salut i llibertat és ric i no ho sap
2. Burro mal esquilat quinze dies i tot arreglat
3. Si del dia vols profit que no et trobi el sol al llit!
4. El temps de les olives fan “nòvios” les fadrines
5. Entre olivera i olivera, dotze passes de carrera
6. Santa mandra gloriosa
 Guardeu-nos de treballar
 Doneu-nos la nit per jeure
 I el dia per descansar
7. En temps de fred val més una gorra que un barret
8. L’aigua per al molí i per l’estómac el vi
9. El secret de la vida consisteix a acceptar-la tal com és
10. Els diners al matalàs i les cebes al cabàs.

Paraules en desús
1r premi= Carme Miquel

1. Petricó – 1 quart de litre.
2. Ablagir – encedre amb flamarada, cremar, socarrar.
3. Ravalera – pasar una mala nit o un malt moment.
4. Atonyinar – apallissar, estomacar.
5. Badoquera – canya esquerdada d´un cap i aixamplada que ser-

via per collir fruita.
6. Bordegàs / bordegassa - noi / noia entre dotze i quinze anys.
7. Bufafarina – acompanyant dels armats en la processó de dive-

dres sant.
8. Argadell – cove o cistella de vímet de mida gran que serveix per 

traginar, dalt d´una bèstia o dins un carro.
9. Àrpies – eina en forma d´axada amb tres pues que serveix per 

feines agrícoles.
10. Escarràs – el que fa una feina poc considerada.

Prosa
1r premi= Incident a l’autopista de Ramon González Reverter

INCIDENT A L’AUTOPISTA
La Laura Salavert era una dona esvelta i eixerida que ranejava els 
quaranta. No massa atractiva, però el que la naturalesa li havia ne-
gat ho compensava amb escreix amb simpatia. Potser la seva ma-
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nera informal de vestir i un lleu toc de maquillatge ajudaven a fer-se 
una idea equivocada sobre la seva l’edat. El cert era que a tenor del 
seu aspecte, ningú diria que fos mare de dos adorables criatures. 
Dissenyadora de professió, havia assistit a la fira de mostres de 
Barcelona i tornava a casa amb el cap ple de noves tendències, ma-
terials i colors. Conduïa per la autopista AP-7 a bon ritme. Viatjava 
sola en el seu BMW, escoltant música clàssica. Dues hores més tard, 
seguint els consells de tràfic, va posar l’intermitent per desviar-se 
cap a una àrea de descans.
Va reduir la velocitat fins aturar-se a l’ombra d’un pi. Aleshores va 
baixar la finestreta per dirigir una mirada a aquell bucòlic racó creat 
per reposar. No hi havia cap altre vehicle, només un home assegut 
plàcidament llegint un diari, qui d’improvís, el va plegar i va aparèi-
xer al seient del copilot. Capficada en les seves cabòries, la Laura no 
fou conscient de la irrupció del desconegut al seu costat fins que 
va ser massa tard. Tanmateix en tractar-se d’un ancià amb pinta 
d’adolescent desmanegat, els cabells blancs i uns ulls blaus vivaços 
impropis de la senectut, la seva primera reacció va ser malfiar-se.
 -Qui és vostè? –va preguntar esglaiada-. M’ha donat un bon ensurt.
 -Disculpa si t’he espantat, no era la meva intenció. No tinguis por. 
Em dic Horaci. Podria dir-te que sóc un àngel de la guarda, però men-
tiria. La veritat és que sóc un esperit errant.
 -Un esperit errant? –va replicar ella arrufant les celles amb una gan-
yota de perplexitat-. Això és ridícul. No crec en aquestes bajanades.
 -La vida ens té reservades sorpreses que van més enllà del que po-
dem arribar a imaginar –va afegir l’Horaci-. Repeteixo, sóc un esperit 
un xic díscol a qui no li agrada acatar les normes establertes sinó 
transgredir-les.
 -Ai las! Valga’m Déu, un sonat!
 -Mira que n’ets de tòtila. Has de saber que la frontera entre la 
realitat i la fantasia és més difusa del que sembla –va assegurar 
l’esperit rialler.
 La Laura es va aclarir la gola per desfer el nus que se li havia 
format a la gola abans d’agregar:
 -Com sap el meu nom?
 -Ja t’he dit que sóc una entitat ectoplasmàtica amb facultats 
genuïnes. 
 -I jo una dona seriosa i responsable. Escèptica per naturalesa. 
Em nego a creure que existeixin fenòmens sobrenaturals.
 -L’arrogància més gran de l’esser humà consisteix a pensar que 
és el rei de la creació –la va increpar ell amb un bufit de desencís.
 -Au va, tot això és un disbarat. No té cap ni peus –va expressar la 
Laura incapaç d’assimilar aquella extravagant experiència mantenint-
se a l’aguait. 
 -Arreu hi ha esdeveniments que escapen a la vostra lògica racional –
li va explicar l’Horaci-. Un fet curiós o estrany amb el decurs del temps 
esdevé una llegenda que passa de boca en boca fins que acaba per 
tenir vida pròpia...  
 -Com la jove del revolt de la carretera que reapareix per advertir del 
perill els refiats conductors.
 -Exactament –va assentir l’esperit amb un somriure.
 -Pensava que només era una llegenda urbana.
 -Tota llegenda està basada en retalls de veritat –va manifestar 
l’Horaci.
 La Laura es considerava una dona pragmàtica i reflexiva. De fet, 
aquella història sonava tan absurda i ridícula com inversemblant. In-
creïble en l’extensió més literal de la paraula. Obeint els seus instints, 
la seva ment es resistia a acceptar el que escoltava. Tot i això, alguna 
cosa en el seu interior li demanava que donés una oportunitat al dis-

solut ancià. Així que va esborrar qualsevol signe d’hostilitat allunyant 
el paper de fingida connivència i va optar per atorgar-li un vot de con-
fiança.
 -Suposo que no estic somiant ni pateixo cap al·lucinació.
 -Suposes bé –va xiuxiuejar ell.
 -Una autèntica bogeria –va rondinar l’amoïnada dissenyadora en ac-
titud pensativa i la incomprensió pintada al rostre-. Com s’ho ha fet 
per aparèixer de sobte aquí dins com si tal cosa?
 -Ja t’ho he dit, sóc un esperit dotat de certes facultats, gairebé màgi-
ques. 
 -Doncs ni tan sols ara, després d’haver presenciat el seu prodigi, 
m’ho acabo d’empassar. No voldrà ensarronar-me, oi?
 -Et puc garantir que els espectres, éssers d’etèria condició, no enga-
lipen ningú. Diguem que, entre d’altres, tinc el do de preveure el futur. 
És una qualitat innata. I val a dir que he vingut a ajudar-te.
 -Sóc tota orelles –va dir la Laura disposada a seguir-li el joc-. 
L’escolto.
 -Bé. M’agrada aquesta actitud receptiva. Anem a fer un tomb i xe-
rrarem, però agafa la bossa amb el moneder i el mòbil, per si de cas.
La Laura va aprofitar l’ocasió per escodrinyar les rodalies abans de sor-
tir del turisme. Es trobava en un aparcament públic d’un centenar de 
metres farcit d’arbres de frondosa copa, diverses taules i banquets de 
fusta envoltats pels camps de tarongers de les vores. Tan aviat com 
van enfilar xino-xano cap un lloc on seure, l’Horaci va reparar que el 
semblant de la seva acompanyant encara estava carregat de suspicà-
cia i recel. Es va afanyar a preguntar: 
 -Què opines del Destí?
 -Està de conya? –va murmurar la dissenyadora mirant-lo de fit a fit.
 -Amb franquesa, Laura. Ets dura de mollera... Vinga, respon.
 -Penso que el que hagi de passar passarà sense remei i de res va-
len els nostres afanys i esforços. L’important és aprofitar el moment. 
Gaudir de la vida mentre puguem. En canvi, sé que altres persones de-
fensen la versió contrària, que el destí està a les nostres mans i podem 
modificar-lo a base de tenacitat i perseverança.
 -Bona resposta. La vida és un avatar, una mena de joc de daus miste-
riós que es comença a jugar en el mateix moment de néixer i del qual 
es repeteix la tirada cada cop que un es lleva al matí, sense saber si la 
sort serà propícia als seus delers, interessos i somnis –va argumentar 
el loquaç esperit-. I en aquest joc entabanador, que ens fa oblidar les 
pròpies pors, vivim cada dia, escollint o rebutjant els números de la 
fortuna o la malaurança, malgrat que qualsevol esforç per evitar els 
tràngols del Destí ens tingui reservats, sigui tan inútil com els planys 
davant la mort.
 -Interessant. Continuï, si us plau –va demanar ella.
 -Cadascú té marcada l’hora de la seva mort i és inútil córrer cap a 
ella o escapar del moment exacte que el Destí ens fixa. Cap persona, 
ja sigui valenta o covarda, no pot deslliurar-se de la mort, perquè ella 
ens acompanya des del mateix instant de néixer.
 -Entesos.
 -Però sembla que en el teu cas hem topat amb un nus del Destí.
 -Què vol dir? –va preguntar la dona amb un gest adust.
 -Vejam, com t’ho explico. Tot i creure que tenim les regnes del 
nostre destí, que prenem les pròpies decisions, el nostre fat està 
en els fils que trenen les Moires segons la mitologia grega o les 
Parques dels llatins. Tres germanes que habiten a l’inframón i 
que s’encarreguen de fabricar les nostres existències. Làquesis 
i Cloto cargolen els filaments del tapís de la vida i Àtropos els 
talla, la qual cosa significa el fi del camí d’algú. Aquestes ger-
manes, en la seva tasca d’esbrinar l’albir dels déus, solen tramar 
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cruels bromes amb la trama de la vida dels humans. Si bé és veritat 
que es dediquen a segar els fils que uneixen els mortals a la vida, de 
vegades, mofant-se de la voluntat divina, augmenten el gruix de les 
fibres o les s’enrosquen per fer-les més fortes.
 -Déu n’hi do!
Havien caminat junts fins a seure’s a l’ombra d’un lledoner. El cel esta-
va enteranyinat per bandes de núvols esfilagarsats. La brisa bressola-
va les fulles provocant una agradable sensació de tranquil·litat. 
 -Segons aquesta concepció, el Destí és una immensa xarxa teixida 
per les Moires en temps immemorials, molt abans que la humanitat 
existís, i per això el destí dels mortals, fins i tot el d’aquells que encara 
no han nascut, està ja escrit. Al llarg de la vida, cada persona recorre 
un sol dels fils que conformen el tapís i la seva existència dependrà 
de l’itinerari que li hagi tocat. Cadascun d’aquests fils està entrellaçat 
amb molts altres, i per això totes les persones es relacionen entre si i 
s’exerceixen una influència mútua. Podeu ser afortunats o desgraciats 
en el vostre pas per aquest món. Generalment la gent realitza el re-
corregut al llarg de la trama divina sense patir ensurts extraordinaris. 
A cada trajecte habitual hi ha alegries i desventures. Tot i això, en al-
gunes zones del teixit poden existir imperfeccions en forma de nusos. 
Aquestes malformacions provoquen situacions especialment difícils 
en la vostra vida, i en certs casos els embolics arriben a ser terrible-
ment complexos. Quan dos o més fils s’embullen formant un nus, 
solen produir-se situacions extremes en l’existència d’alguns mortals, 
unes conjuntures insòlites en què el fat de diverses persones queden 
entrellaçats per a bé o per a mal, donant lloc a una situació crítica 
que pot degenerar en una dolorosa tragèdia o estrènyer els vincles 
d’amistat per acabar units per sempre. Són esdeveniments coneguts 
com a capricis del destí.
Aleshores es va aturar un cotxe del qual va sortir un paio malcarat que 
amb paorosa habilitat li va forçar el vehicle. El seu BMW va arrencar 
amb una sotragada i va accelerar a fons fent grinyolar els neumàtics 
fins a treure fum.
 -El meu cotxe! –va xisclar la Laura alarmada.
 -Coi de dona! Calma’t, ànima càndida. L’assegurança se’n farà càrrec 
i cobrirà les despeses –va replicar l’esperit amb la intenció d’infondre-
li ànims.
 -I ara què faig? –li va etzibar la dissenyadora amb cara de pomes 
agres.
 -Trucar al 112, als Mossos d’Esquadra.
 -I què els hi dic, que m’han enxampat el cotxe mentre xerrava amb 
un esperit? No s’ho empassaran això.
 -Evidentment, simplement que t’has aturat aquí per estirar una 
mica les cames i t’han robat el cotxe. No t’amoïnis, tot anirà bé.
 -Tant de bo tingui raó –va sospirar la Laura, resignada al seu infortu-
ni, furgant a la bossa a fi de treure el mòbil per avisar la policia.
 -Aquests delinqüents no aniran gaire lluny. Aquest cas permetrà 
capturar una banda de malfactors dedicada al robatori de vehicles a 
l’autopista AP-7.
 -Vostè sabia que passaria això?
 -I tant, però era informació confidencial i no gosava explicar-t’ho fil 
per randa –va admetre l’Horaci-. El teu destí no pintava gaire bé i volia 
donar-te un cop de mà. Ajuda sobrenatural, ja saps. Recorda el nus 
del tapís.
 -No acabo de veure-ho clar.
 -Aviat ho comprendràs, de debò –va prometre picant-li l’ullet.
Llavors es va produir una espècie de boirina i l’esperit es va fer fone-
dís tan d’improvís com havia aparegut. La seva marxa la va sumir en 
l’expectació i la incertesa. La dissenyadora creia que tot allò només 

era un somni i que, com tots els somnis, s’esfumen al despertar. A 
mesura que recuperava la lucidesa, el cor li bategava amb força. Arran 
d’aquella experiència esotèrica, notava que la imaginació se li havia 
desbocat en forassenyades conjectures. L’esmentat assumpte no te-
nia res de casual ni fortuït, i de fet, encara no s’havia acabat. 
 Poc després arribava un vehicle policial amb el brunzit d’una sirena i 
les llums estroboscòpiques fent pampallugues. Tan bon punt la Laura 
els va contar l’incident, els agents la van informar que el seu cotxe, un 
BMW sèrie 3 gris, acabava de patir un accident i que el conductor ha-
via mort a l’acte. Aclaparada pel neguit, es va adonar que les peces del 
trencaclosques encaixaven de forma sorprenent. El turisme i el seu 
xofer estaven condemnats. Ella havia salvat la vida gràcies al robatori. 
El lladregot havia ocupat la seva plaça en la roda de la fortuna. Ales-
hores, sentint un formigueig d’emoció, es va recordar les paraules de 
l’esperit protector: De vegades el destí és força capritxós.

Poesia
Categoria Adults
1r premi= Mamihlapinatapai de Laia Roca

MAMIHLAPINATAPAI
aquest instant abans del que esperem
aquesta emoció abans del sentiment

aquesta eriçonada abans de les papallones 
aquest pessigolleig mel·liflu abans de...

abans de, abans de, abans de...

és tan concisa una mirada
és tan lacònica una paraula 
és tan màgica una moixaina 
és tan dolç sense saber-ho

és tant, és tant, és tant...  

aquesta complicitat abans que passi 
és tanta entropia

aquest exhalar abans d’inspirar 
és tan natural 

i el després ja no té memòria 
ni sentit, 

perquè el tresor és... 
l’abans de, que és tant mamihlapinatapai

Accèsit= La immensitat i la limitació de Txell Vallverdú

la immensitat i la limitació 
A ... Z

Premi portada 
programa Festa Major
Montserrat Prieto
1r premi= Maria Rus Perona
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Torrelavit s’aboca a 
netejar el bosc amb 
el suport de l’ADF 
El passat 22 de maig es va fer a Torrelavit la primera jornada 

de neteja de boscos dins del programa mediambiental Let’s 
clean up Europe  que compta amb el suport de la Comissió Eu-
ropea. Un grup de voluntaris, majoritàriament famílies, amb la 
col·laboració de l’ADF de Torrelavit van passar-se el matí al bosc 
recollint tot tipus de deixalles. En total es va omplir un remolc 
de brossa diversa (llaunes, ferralla, vidre....) extreta d’una zona 
del bosc que hi ha sobre la Creu de Lavit. Paral·lelament ,  per en-
tretenir i al mateix temps conscienciar els més menuts, es va fer 
el Joc de la soca un joc gegant similar al joc de l’oca però centrat 
en la temàtica de la jornada, dinamitzat per una monitora de la 

Diputació de Barcelona. Tots els participants van ser obsequiats 
amb aigua i coca per esmorzar. 

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament va decidir aquest any 
suspendre la jornada Fem dissabte, prevista pel 9 de maig, a cau-
sa de la manca de voluntaris inscrits per anar a netejar el riu. 
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EEl 17 de maig  es va commemorar el Dia Internacional contra 
la LGTBIfòbia per recordar el dia que l’Organització Mundial de 

la Salut (OMS) va deixar de considerar l’homosexualitat com  una 
malaltia. Arreu del Penedès es van fer activitats, i Torrelavit s’hi va 
sumar amb diverses accions: penjant la bandera LGTBI al balcó 
de l’Ajuntament, pintant dos bancs de la via pública amb 
els colors de la bandera LGTBI i un gran mural col·lectiu 
al carrer del Molí, dissenyat per l’artista local Jordi 
Rosell. Per pintar el mural, a Torrelavit vam comptar 
amb la col·laboració dels usuaris i usuàries del Ser-

vei  Jove i els infants de l’Espai Socioeducatiu, a més de nombrosos 
veïns i veïnes que també hi van voler aportar el seu granet de sorra 
quedant-se a pintar una estona al llarg de la tarda.
El mural, que està en un lloc molt visible, ha quedat molt bé, però 

el més important és el missatge que dona i que ens ha de re-
cordar que cadascú ha de ser lliure de prendre l’opció se-

xual que vulgui i que no per aquest motiu ha de ser 
menyspreat, insultat o fins i tot maltractat pels al-
tres. Des d’aquí aprofitem per donar les gràcies a 
tothom que hi va participar.

Torrelavit se suma al Dia Internacional 
contra la LGTBIfòbia

Els usuaris del 
Servei Jove i els 

infants de l’Espai 
Socioeducatiu se 
sumen a pintar el 

mural
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35 voluntaris 
participen en la 
campanya de 
donació de sang

Un total de 35 voluntaris van participar 
el passat 12 de juliol en la campanya 

del Banc de Sang de Torrelavit al Casal de 
Cultura. Al llarg del matí van passar pel 
punt de donació un total de 40 persones, 
dues de les quals es van estrenar com a 
donants, i cinc de les quals no van poder 
donar després de la revisió mèdica. Segons 
el Banc de Sang, amb la quantitat recolli-
da a Torrelavit se’n podran beneficiar 105 
pacients.

Des de l’Ajuntament de Torrelavit, 
conjuntament amb la tècnica de 

Cultura i la dinamitzadora de Gent Gran, 
veiem la necessitat que aquest canvi de 
junta vagi de la mà d’un canvi de pers-
pectiva. El col·lectiu de la gent gran en- 
globa moltes edats i necessitem perso-
nes actives que tinguin les ganes i la mo-
tivació necessària per liderar l’entitat i 
dinamitzar el poble fent propostes inno-
vadores i al gust tant dels més joves com 
dels més grans. Evidentment, els viatges 
i les festivitats formen part d’aquesta 
oferta, però no només això. Hi ha tantes 
opcions com idees es puguin tenir, i no-
més s’han d’organitzar. 

Així doncs, ens agradaria fer una crida 
a tota la gent gran activa per tal de for-
mar part de la nova junta, amb l’objectiu 
d’innovar i engrescar la gent gran del po-

ble amb una oferta creativa de tallers, 
conferències, sortides, etc. No estareu 
sols, ja que tant la Mercè Amat, tècnica 
de Cultura, com la Mar, dinamitzadora 
de la gent gran, estaran amb vosaltres al 
llarg del procés.

De cara al mes de setembre es farà 
l’assemblea per constituir la nova junta. 
Us animem a contactar amb el Casal de 
Cultura en cas d’estar interessats/des i a 
engrescar els vostres amics/gues per lide-
rar l’entitat plegats/des!

Mar Mateu Salinas
Dinamitzadora de Gent Gran

El Casal de la Gent Gran de  
Torrelavit busca relleu
La junta actual s’acomiada havent complert el seu  
mandat i toca iniciar una nova etapa

Els descendents de Jesús Sanz Poch (Terrassola 1897 - Barcelona 1936), mestre i pedagog 
introductor del mètode Freinet d’ensenyament al nostre país, van visitar Torrelavit el 

passat 27 de març. Jesús Sanz Poch, va ser un personatge il·lustre nascut al nostre poble, 
fill dels mestres de Terrassola entre el 1888 i el 1904, Vicenç Sanz Ferreres (titular)  i Carme 
Poch Cantó (mestra no reglada).
A la visita vam rebre Martí Sanz Mazó, de 85 anys, fill únic de Jesús Sanz; els seus fills Martí, 
Mariona i Bernat amb llurs parelles, i tres dels seus nets. La visita va arribar després que vam 
contactar amb ells amb la voluntat de recuperar la memòria històrica de Jesús Sanz per donar-
la a conèixer al poble. Acompanyats de Pere Rovira i Fina Ferrer van visitar Cal Pastets, on havia 
fet de mestra no reglada la Carme Poch; Cal Pau Veí, on va exercir el Vicenç Sanz; i Ca la Marti-
na, on van viure els dos darrers anys d’estada al poble junt amb els seus fills. 
La família van portar tres petites impremtes (dues metàl·liques i una de fusta) que el seu 
avantpassat Jesús va utilitzar en la seva tasca pedagògica vinculada al mètode Freinet.

Els descendents de Jesús Sanz visiten 
Torrelavit

Ens agradaria fer 
una crida a tota la 
gent gran activa 
per tal de formar 
part de la nova 

junta
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L’enigma

Aquesta primera meitat de l’any 2021 ha estat molt seca, 
no hi ha hagut cap mes que s’arribés a la mitjana de pluja. 

A data 1 de juliol, només portem 143,9 litres, quan normal-
ment ja en portaríem uns 325. Ha plogut 60 dies, que són 
bastants per ser al juliol, però molts d’aquests dies ha estat 
pluja inapreciable pel pluviòmetre. Pel que fa a les tempera-
tures hem tingut dies molt freds i dies amb molta calor per 
l’època de l’any. El gener va començar amb una onada de fred 
amb temperatures de fins a -3,2 graus, i el dia 9 vam tenir mig 
centímetre de neu.  A final de gener i principi de febrer, la tem-
peratura va ser molt superior a la mitjana. En canvi, vam tenir 
un abril bastant fred. Una altra cosa curiosa d’aquest any ha 
estat que el mes de febrer, tot i que va ploure molt poc, hi va 
haver poques hores de sol i molts núvols.

•Sant Martí Sadevesa, 20/6/2021 a les  
8:29, mirant cap a l’est

Aquesta fotografia es va fer durant una entrada 
de pols sahariana. S’hi poden veure uns rajos 
crepusculars, que són els trossos de llum del 
sol i ombra que es fan quan el sol passa per dar-
rere d’alguns núvols, i amb l’ajuda de la pols sa-
hariana fa que es puguin veure millor. El cúmul 
humilis que hi ha a sota del sol també ha agafat 
colors diferents que es diuen iridescència.

El temps

Enigma 1 Enigma 2
(del passat número  d’El Cep)

Oriol i Bernat Salavert - www.meteosadevesa.cat

En aquesta ocasió com que s’acosten les vacances i tindreu 
més temps lliure us proposem un doble repte per posar a 
prova el vostre coneixement del municipi i la vostra habili-
tat: una nova imatge i la de la passada revista , que ningú ha 
aconseguit encertar. De fet, tan sols una única persona s’ha 
atrevit a intentar-ho  però sense sort.  
Heu de comunicar la resposta al Casal de Cultura de di-
lluns a divendres des de les 16 h fins a les 20 h. o trucar per 
telèfon al 938995150.
Els tres primers encertants d’aquest enigma que us propo-
sem tindreu com a obsequi una ampolla de cava o vi que po-
dreu passar a recollir pel Casal de Cultura. És important que 
sigueu ràpids perquè només hi ha premi per als tres primers.
Gràcies a tots i totes  per la vostra participació.

De quin indret estem parlant?
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Quants anys tens?
Tinc 47 anys, vaig néixer el 
20 de juliol.

On treballes?
Al Casal de Cultura. Sóc la 
tècnica de Cultura i m’encarrego 
d’organitzar totes les activitats del Casal.

Ets de Torrelavit de tota la vida o ets 
d’un altre poble?
Jo sóc de Sant Pere de Riudebitlles però 
porto tants anys aquí que ja és com si fos 
d’aquí de Torrelavit!

Quin és el teu lloc preferit de Torrelavit?
El Vilet! És un lloc molt xulo on hi fem al-
gunes activitats i on a l’estiu s’hi està molt 
bé i fresquet.

Coneixes la història de Torrelavit? On 
l’has conegut?
Doncs, sobretot, escoltant la gent gran 

quan expliquen històries 
de quan eren joves; a partir 
dels llibres de Torrelavit, 

i encara més des de l’any 
passat, que vam celebrar el 

Centenari i es va explicar molt.

Quina és la teva cançó preferida?
Ostres! Cançó preferida no te’n sé dir cap... 
però jo tinc un grup preferit! Txarango! 
M’encanten totes les seves cançons.

Quin és el teu color preferit?
El blau, tots els blaus!

Què t’agrada fer quan no treballes?
M’agrada llegir, escoltar música i una cosa 
que em relaxa molt és cuidar el jardí i 
l’hort.

T’agrada mirar algun esport? Quin?
M’agrada molt mirar el patinatge sobre 
gel.

Quin és el teu menjar preferit? 
La paella!

Quina festa de les que fem a Torrelavit 
t’agrada més?
Me n’agraden moltes... però la Festa Major 
és molt xula.

A quin país t’agradaria viure?
M’agradaria molt Suïssa o Itàlia.

Quin llibre recomanes?
Nosaltres dos del Xavier Bosch.

Quina feina t’agrada més de les que fas?
Organitzar festes i activitats, parlar amb la 
gent i que s’ho passin bé.

Estiu o hivern?
Estiu!

Quin és el teu número preferit?
El 3

A l’Espai Socioeducatiu teníem ganes de conèixer més de prop la Mercè i el Manuel. És per això que vam pensar tot 
el que els volíem preguntar, ens vam posar a la pell dels i les periodistes i durant el mes de maig els vam fer les dues  
entrevistes que us presentem a continuació. D’aquesta manera també els coneixereu una mica més bé!

Els i les periodistes de l’Espai Socioeducatiu!

Mercè Amat. Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Torrelavit                            

“Organitzar festes i activitats és el que 
més m’agrada de la meva feina”

El Vilet és un lloc 
molt xulo on hi fem 

algunes activitats i s’hi 
està molt fresquet
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Quan vaig a un país 
estranger em compro 
El petit príncep en la 

llengua d’allà

Manuel Raventós. Alcalde de Torrelavit                              

“Sempre m’ha agradat la història i saber 
què feien els nostres avantpassats”

Quants anys tens? 
Tinc 41 anys. Acabats de fer eh!!! Vaig néi-
xer el 15 de març. 

On treballes?
Sóc mestre de Música i ara també faig 
d’alcalde. Uns dies treballo a l’escola 
del Pla i els altres dies treballo a 
l’Ajuntament.

Ets de Torrelavit de tota la vida o ets 
d’un altre poble?
Jo sóc fill de Torrelavit, vaig néixer al Ca-
rrer Major i gairebé sempre he viscut al 
mateix lloc.

Quin és el teu lloc preferit de Torrela-
vit?
Doncs m’agrada molt passar pel Pont de 
les Escoles i per sota, pel torrent fins arri-
bar al cementiri.

Coneixes la història de Torrelavit? On 
l’has conegut?
La conec perquè me l’explicaven els avis, 
els meus pares i a l’escola també. Sempre 
m’ha agradat la història i saber què feien 
els nostres avantpassats.

Quina és la teva cançó preferida?
Doncs de clàssica m’agrada molt Nigra 
Sum del Pau Casals. I més moderna... la de 
Sofía.

Quin és el teu color preferit?
El vermell!

Què t’agrada fer quan no 
treballes?
M’agrada molt cantar, cuinar 
i sortir a passejar. 

T’agrada mirar algun esport?
M’agrada mirar el tennis i les grans 
finals de futbol.

Quin és el teu menjar preferit?
Els canelons! 

Quina festa de les que fem a Torrelavit 
t’agrada més?
La Festa Major d’estiu. Perquè dura més 
dies, fem moltes activitats i la gent està 
molt contenta!

A quin país t’agradaria viure?
Aquí, a Torrelavit. És on m’agrada més estar.

Quin llibre recomanes?
Doncs quan era petit em va agradar 
molt un llibre que es diu L’important és 
que algú t’estimi.  El Petit Príncep també 

m’agrada molt i ara quan vaig 
de visita a algun país on 

parlen una altra llengua, 
me’l compro traduït a 
l’idioma del país. De 
moment, el tinc en set 
o vuit llengües dife-

rents!

Quina feina t’agrada més 
de les que fas?

M’agrada fer de mestre i d’alcalde però 
jo sóc mestre.

Hi podria haver algun joc als pins de 
l’escola?
Si tot va bé, tenim previst previst fer-hi 
unes grades per anar a treballar la lec-
tura, el medi natural, dibuixar, o un lloc 
per seure...

Estiu o hivern?
Estiu! El dia és més llarg i la gent està de 
més bon humor!
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Torrelavit s’ha sumat a la iniciativa que 
lideren els riudebitllencs Rosa Casa-

novas i Robert Long  de construir mòbils 
a partir de mil ocells de paper fets amb la 
tècnica japonesa de l’origami.

Tant a Torrelavit com a Sant Pere de Riu-
debitlles fa setmanes que es treballa en 
aquesta iniciativa popular per retre home-
natge a Sadako Sasaki, la noia japonesa que 
va poder escapar de l’impacte de la bomba 
d’Hiroshima, però que deu anys després va 
acabar morint d’una leucèmia provocada 
pels efectes de la radiació. Per aconseguir 
els mil ocells de paper s’ha demanat la 
col·laboració de diverses entitats i parti-
culars. A Torrelavit hi han col·laborat els 

usuaris de l’Espai Jove, del Centre de Ser-
veis, del Casal de la Gent Gran i els nens i 
nenes del Casal d’Estiu. A més, s’ha orga-
nitzat un taller al Casal de Cultura dirigit 
per  Rosa Casanovas per ensenyar la tècnica 
de l’origami. Els ocells realitzats s’han en-
tregat als organitzadors d’aquesta iniciativa 
perquè els puguin col·locar als mòbils que 
a partir del 6 d’agost cobriran tot el sostre 
de l’última planta de l’espai cultural Cal 
Xerta de Sant Pere de Riudebitlles. Aquesta 
iniciativa vol denunciar com el militarisme 
continua sent una amenaça per a tota la 
humanitat i per a la vida al planeta. 

La data del 6 d’agost no és casual, ja que 
va ser el 6 i el 9 d’agost de 1945 quan al 

Japó dos Boing B-29 dels Estats Units van 
llançar sobre Hiroshima i Nagasaki dues 
bombes atòmiques que van causar la mort 
immediata d’unes 150.000 persones. 

Ocells de paper per la pau

Un estiu al riu
Amb l’arribada del bon temps tots i totes 

tenim ganes de gaudir de les vacances, 
els amics, la família, de viatjar, de la platja, la 
cultura, la piscina, una escapada... i per què 
no, també del meravellós entorn que envol-
ta Torrelavit. 
Situat a l’Alt Penedès, on la vinya és la reina 
dels paisatges, Torrelavit ens ofereix també 
la possibilitat de fer una caminada envoltats 
de vinyes i pel riu Bitlles gràcies a la iniciativa 
d’El Camí del Riu. 
Aquesta singular proposta és possible grà-
cies al compromís de tots els ajuntaments 
per on transcorre el riu, per protegir, con-
servar i millorar aquest espai fluvial al 
Penedès. Són 43 quilòmetres que 
van des de Mediona fins a Su-
birats, preparats per anar-hi 
caminant, amb bici o cavall i 

que permeten descobrir i gaudir dels racons 
més peculiars i desconeguts de la comarca. 
El recorregut està degudament senyalitzat 
i consta de diferents trams amb diferents 

graus de dificultat, ideal per fer una jor-
nada de caminada apta per a tots 

els públics. 
Al Centre d’Interpretació de 
l’Aigua de Torrelavit us infor-
marem de quines rutes hi ha 
i sempre podeu acabar la ca-
minada amb una visita guia-

da al Centre d’Interpretació 
de l’Aigua i així, conèixer la his-

tòria que uneix Torrelavit amb el riu 
Bitlles. Descobrint part del que amaga el 

tram del Camí del Riu al seu pas pel poble 
i entenent tot el que les aigües del riu han 
aportat i aporten al poble. 
Tot això i molt més ho podeu descobrir de 
la mà dels guies del Centre d’Interpretació 
de l’Aigua. 

També podeu escollir entre la visita guiada 
pel poble, on hi trobem força duplicitats 
ja que cent anys enrere Torrelavit eren dos 
pobles (Terrasola i Lavit) i, cada un tenia la 
seva església, el seu ajuntament, les seves 
escoles, etc. I podreu gaudir de la visita a 
Sant Marçal de Terrassola (una de les dues 
esglésies que té el municipi), mostra inqües-
tionable del romànic català restaurada l’any 
1985 i inclosa a l’Inventari del Patrimoni Ar-
quitectònic de Catalunya. 
O bé podeu triar la visita als safareigs on es 
ressegueix un petit tram del Camí del Riu per 
recordar l’ofici de bugadera i veure l’impacte 
social d’aquest ofici amb dites i refranys que 
encara avui perduren. També podreu veure 
algunes de les comportes i bagants que re-
gulaven l’ús de l’aigua de reg entre els veïns 
(el Bitlles és un riu de poc cabal però molt 
constant: la gent gran del poble diu que mai 
no l’han arribat a veure sec) perquè tots es 
poguessin beneficiar d’aquest bé tan preuat. 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA

Al Centre 
d’Interpretació de 

l’Aigua us informaran 
de les rutes que hi ha 

i us oferiran visites 
guiades 
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L’historiador local Pere Rovira va 
presentar el seu llibre 1920. Cent 

anys de la unió de dos pobles Terrasso-
la i Lavit el mes de juliol al Centre de 
Serveis. Rovira va visitar la zona del 
jardí i va poder compartir anècdotes i 
detalls recollits en la publicació amb 
les persones usuàries del centre. De 
fet, les que han nascut i viscut al poble 
van recordar i explicar també històries 
de la seva joventut. Des del Centre de 
Serveis agraeixen la visita de Rovira, en 
un “matí molt enriquidor per a tots” i 
agraeixen les dedicatòries personalit-
zades que l’historiador es va entretenir 
a fer a qui ho va demanar. 

L’historiador local 
Pere Rovira presenta 
el seu llibre al Centre 
de Serveis

Lliuren la maqueta 
de l’escola als 
alumnes de 5è

El passat 11 de juny, el Centre de Ser-
veis  vam rebre la visita dels alum-

nes de 5è de l’escola J.J. Ràfols, acom-
panyats de la Lola i la Paula, directora i 
mestra de l’escola. Aquests infants que 
es van quedar fora del centre, com-
plint els protocols Covid-19, van venir 
a recollir la maqueta de la seva escola 
feta amb feltre, i que van realitzar les 
senyores del centre, cadascuna segons 
les seves capacitats. També es va fer 
entrega d’una maqueta petita a Tere-
sina Rigol, usuària del centre, i alumna 
de l’escola que es va emocionar molt.

El grup de lectura en veu alta EVA354 va 
iniciar la seva ronda de lectures presen-

cials al Centre de Serveis. Va ser el 15 de 
juny. La trobada es va fer al jardí, a causa 
dels protocols per la Covid-19. La compan-
yia de les lectores i l’entorn enjardinat van 
ser una festa per al centre, un Festival EVA.
Durant el confinament i, posteriorment, 
en la reobertura del centre, les trobades 
havien estat virtuals, mitjançant “lectures 

enllaunades” que feien arribar i que també 
agradaven molt als usuaris del centre. Les 
trobades presencials, no cal dir-ho, agra-
den encara més!
Al Centre de Serveis van gaudir molt de 
les lectures de la Montse Bueno, la Dolors 
Balades, la Carmen Ribera, la Montserrat 
Torres i la Rosa Maria Albaiges, lectores 
habituals del centre, a qui agraeixen pro-
fundament la seva visita i escalfor.

El dimarts dia 6 de juliol el Centre de Ser-
veis va fer entrega de les paneretes de 

feltre a Càritas de Sant Pere de Riudebit-
lles. Ja feia mesos que estaven a punt unes 
petites paneres fetes de color vermell i 
blanc, els colors propis d’aquesta entitat.
Les paneretes, que serviran per posar claus 
o objectes petits, estan fetes amb tot 
l’amor i com agraïment a les persones vo-
luntàries de Càritas que tan bona tasca fan.
El gest del Centre de Serveis és només un 
granet de sorra, però ja se sap, les muntan-
yes es fan de granet en granet. Per recollir 
les paneretes es van apropar al jardí del 
Centre de Serveis M. Antònia Janer i Roser 
Creixell, representants de Càritas de Sant 
Pere de Riudebitlles que, juntament amb 
la regidora de Benestar Social de Torrela-

vit, Anna M. Perona, van explicar el funcio-
nament de l’entitat, i les previsions a curt 
i llarg termini.
Des del Centre de Serveis, un agraïment 
pel temps dedicat. Des del Centre de 
Serveis, amb el suport de l’Ajuntament i 
la regidora, asseguren que continuaran 
col·laborant.

L’EVA354 comença la ronda de lectures al 
Centre de Serveis

El Centre de Serveis manté viva la 
col·laboració amb Càritas
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Projectes de l’escola J.J. Ràfols de Torrelavit

L’escola J.J. Ràfols s’adapta al present 
mirant al futur

Des del curs 2019-20 l’escola participa 
en el  projecte d’innovació Apadrinem 

un Element Patrimonial en el qual es va 
triar apadrinar El camí del riu. Aquest pro-
jecte implica la realització d’activitats edu-
catives i d’aprenentatge en aquest entorn 
del riu mitjançant els elements naturals de 
flora i fauna, paisatgístics i arquitectònics 
que hi trobem.  

Aquestes activitats a l’aire lliure han estat 
molt enriquidores i gratificants en un mo-
ment en què les sortides de grup estaven 
molt limitades, i l’alumnat ha pogut gaudir 
d’aules obertes en plena natura.
El grup de 5è va preparar unes activitats 
de geolocalització de diferents punts 
d’interès del Camí del riu i d’altres llocs 
del municipi i es van presentar al concurs 
mShools  Student  Awards 2021, organitzat 
des del Mobile World Congress  celebrat a 

Barcelona. El treball dels alumnes de To-
rrelavit va ser un dels sis finalistes d’entre 
un centenar de participants. 
Podeu consultar el History map al següent 
enllaç:
https://mhm. mobileworldcapital.com/
ca_ES/escenari/2275/showedit#

La participació en el projecte El Camí del 
riu ens ha portat també a poder accedir a 
un altre projecte d’innovació, l’Erasmus+. 
En aquest projecte hi participen un grup 
d’escoles que també tenen un element 
patrimonial apadrinat i intercanviaran ex-
periències amb els equips docents dels di-
ferents centres  de països de la UE.   

Per a tots els veïns i veïnes de Torrelavit, 
l’edifici de l’escola té un significat molt 
important per la historia del municipi i de 
les seves vides. És un dels centres escolars 
més antics i emblemàtics de la comarca i 
s’ha d’agrair la conservació que s’ha anat 
fent al llarg del temps. 
L’edifici, però, es va construir en un mo-
ment en què hi havia segregació per se-
xes, grups molt nombrosos, sistemes 
d’educació molt diferents dels actuals i 
docents que  vivien en la mateixa escola. 
Per poder fer un ús més pràctic i poliva-

lent dels espais s’ha demanat, a través 
de l’Ajuntament, propietari de l’edifici, 
una remodelació dels espais interiors que 
impliquen, entre altres coses, incloure el 
menjador escolar dins de l’edifici, treure 
el barracó  del pati, comunicar la primera 
planta entre sí, modificar de mida algunes 
aules, fer escales d’emergència i fer la pre-
paració per posar un ascensor.
També hi ha prevista una intervenció  a tra-
vés del projecte de Naturalització del pati 
de l’escola J.J. Ràfols. Aquest projecte pre-
tén garantir l’ús del pati com a aulari ex-

terior d’aprenentatge i activitats docents i 
lúdiques mitjançant elements naturals, al-
hora que vol integrar la natura en un espai 
on actualment predomina el ciment. 
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Enguany els infants i joves de Torrelavit 
hem tornat a gaudir del Casal d’Estiu 

del poble. Hem realitzat cinc setmanes 
plenes d’activitats, jocs, sortides, tallers, 
colònies i tanta diversió que hem com-
partit al llarg d’aquest mes de juliol! Amb 
més d’un centenar d’infants, hem cele-
brat l’estiu jugant i redescobrint cadascun 
dels racons del nostre poble i el magnífic 
entorn que l’envolta. Alguns dies, fins i 
tot, hem marxat una mica més lluny: a 
l’Illa Fantasia, de colònies a Cubelles, a la 

platja de Vilanova i la Geltrú, als Pèlags de 
Vilobí… 
Com cada estiu, ha estat una oportunitat per 
a retrobar-nos i, així, teixir xarxa entre els de 
l’escola de Torrelavit i les dels voltants. 
El jovent de Torrelavit i la comarca també  
ha pogut gaudir, com els darrers anys, de 
l’Estiu Jove, una programació d’activitats 
juvenils que ha conclòs amb la Setmana 
Jove a Port del Comte. 
Ben contents, acabem el Casal d’Estiu 
acomiadant la Superxarel·la, una superhe-

roïna a qui hem ajudat a combatre la gran 
força maligna: les nostres pors. Jugant, 
hem après a cooperar per vèncer els mons-
tres que s’encaraven a la Superxarel·la i 
ens ho hem passat d’allò més bé!

Tornen amb força el Casal d’estiu 
i l’Estiu Jove

Hem realitzat 
cinc setmanes plenes 

d’activitats, jocs, 
sortides, tallers i 

diversió
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Joves i estiu a Torrelavit 2021 
Sortida Jove a Port 
Aventura

El passat dissabte 26 de juny es va dur 
a terme la Sortida Jove a Port Aventu-

ra que no es va poder fer el 2020 a causa 
de la pandèmia i el tancament tempo-
ral del parc d’atraccions. Motivada per 
la gran demanda de la població jove de 
l’Alt Penedès, aquest any va adquirir una 
nova dimensió amb la participació de 150 
joves de la comarca.   

La sortida es va superar sense incidents pel 
que fa a la situació actual i en tot moment 
es va actuar segons les mesures del proto-
col Covid-19. 

L’activitat va ser organitzada per les regi-
dories de Joventut d’onze municipis de l’Alt 
Penedès: Castellví de la Marca, el Pla del 
Penedès, la Granada, Olesa de Bonesvalls, 
Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Llorenç 
d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Subirats, 

Torrelavit i Torrelles de Foix. Cal destacar 
la coordinació i el treball en equip de les 
tècniques compartides de Joventut, ja que 
aquest tipus d’activitats afavoreixen el vin-
cle entre jovent i professionals més enllà 
de l’àmbit municipal.

La Festa de la Infància de Torrelavit, 
que es va celebrar el passat 18 de ju-

liol, s’ha fusionat enguany amb el Festi-
val EVA, amb un espectacle A tres bandes, 
que va permetre garantir els protocols de 
seguretat per la Covid-19 de forma més 
còmoda. Els participants, inscrits prèvia-
ment, van sortir en tres grups de la plaça 
del Casal de Cultura. Tothom va poder 
gaudir de tres espectacles familiars, però 
cadascú els va veure en un ordre diferent. 
Els espais escollits en aquesta ocasió van 
ser la plaça de l’església de Sant Marçal, 
el Vilet i la zona dels pins de l’escola J.J. 

Ràfols. Allà els esperaven tres grans artis-
tes de la narració: Sherezade Baradjí amb 
l’espectacle Tot el que pot passar, Diana 
Kerbelis amb El bosc de contes i Carles Al-
coy i el seu Coses exagerades.

En acabar, els assistents van gaudir d’un 
petit berenar que es van emportar a casa a 
causa de les mesures de seguretat marca-
des pel protocol Covid-19.

Val a dir que aquesta edició de la Festa de la 
Infància també va comptar amb un vessant 
més solidari, ja que els assistents van tenir 

l’oportunitat de comprar gorres en benefici 
dels nens i nenes amb càncer, una iniciativa 
promoguda per l’associació Afanoc a la qual 
s’ha adherit l’Ajuntament de Torrelavit.

La Festa de la Infància es fusiona  
amb el Festival EVA
La cita anual arriba a la 21a edició
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Activitats culturals i esportives  
adaptades a la pandèmia
A principi de curs teníem clar que 

aquest seria un any diferent i es-
pecial degut a la pandèmia que ho ha 
trastocat tot. Fins al voltant de Nadal 
les activitats es van anar desenvolupant 
amb certa normalitat o amb alguna atu-
rada puntual, tot i que  alguns cursos i 
tallers comptaven amb menys inscrits 
perquè a alguns els feia un cert respecte 
tornar a la nova normalitat i preferien 
esperar i veure com evolucionava tot. 
Després de Nadal algunes activitats no 
es van poder reprendre perquè es van 
tornar a endurir les restriccions, d’altres 
es van adaptar a les circumstàncies i 
van fer les classes online amb tot el que 
això suposa i algunes  es van cancel·lar 

totalment. No ha estat ben bé fins gai-
rebé a la recta de final de curs, el mes 
de maig, que hem pogut recuperar 
una mica la tan desitjada nor-
malitat. Des d’aquí volem 
donar les gràcies a tots 
els monitors i monitores 
per la seva gran capacitat 
d’adaptació i la infinita 
paciència que han demos-
trat al llarg d’aquesta any, 
així com també a les persones 
que, malgrat tot, cada setmana 
han assistit a les classes suportant la 
molesta mascareta, els canvis o adapta-
cions d’espais i, fins i tot, passant fred 
per poder-ho tenir tot ben ventilat.

Esperem que el proper curs, que ja es-
tem preparant amb ganes i il·lusió sigui 

millor que aquest. Per això, us 
animem a apuntar-vos a les 

activitats que més us pu-
guin interessar. Com l’any 
passat us hem preparat 
un programa conjunt, que 
ja heu rebut o rebreu en 

breu a casa vostra, amb 
tota l’oferta d’activitats, 

tant les organitzades per 
l’Ajuntament com per les dife-

rents entitats locals.

Àrees de Cultura i Esports de  
l’Ajuntament de Torrelavit

Volem agrair als 
monitors la gran 

capacitat d’adaptació 
i la paciència

Després de Nadal 
algunes activitat no 

es van poder reprendre 
a causa de les 
restriccions
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Torrelavit i Can Rossell fan 
revetlla de Sant Joan

La cinquena onada de la pandèmia 
escurça el calendari de les festes dels barris
Tan sols dos dels cinc barris de Torre-

lavit han decidit celebrar enguany la 
seva festa anual, després que l’any pas-
sat ningú no ho va poder fer a causa de 
la pandèmia. El primer a fer-ho va ser el 
carrer del Molí , el passat 26 de juny, que 
va organitzar el sopar a les instal·lacions 
del bar El Forn d’en Pep per evitar haver de 
manipular aliments i intentar que la ce-
lebració fos el màxim de segura possible 

per la gairebé cinquantena de veïns i veï-
nes que s’hi van apuntar. Com ja és tradi-
ció l’obsequi va ser una planta aromàtica. 
Aquest any un julivert.
Els següents a prendre el relleu van ser 
els veïns i veïnes  de la Pineda Nova, 
que aquest any han canviat l’espai de 
la plaça dels Miradors per la plaça de la 
Pau i han fet una botifarrada. En aques-
ta festa s’hi van aplegar quasi un cen-

tenar de persones que, havent sopat, 
van poder gaudir de música en directe 
a càrrec de músics joves i no tan joves 
del barri, una sorpresa que va fer que la 
vetllada fos molt agradable.
Els barris de Terrassola, la Pineda i el carrer 
del Bosc, han preferit no arriscar-se i no 
celebrar la seva festa aquest any davant la 
important escalada de casos positius de la 
cinquena onada de la Covid-19. 

L’Ajuntament de Torrelavit ha recuperat 
enguany la celebració de la revetlla de 

Sant Joan, després de la parada obligatòria 
de l’any passat a causa de la pandèmia. Per 
a la celebració d’aquest any es van pren-
dre totes les mesures de seguretat amb 
l’objectiu de donar una mica d’oxigen als 
veïns i veïnes del poble. 
Com ja s’havia fet en anteriors edicions, 
una representació del consistori es va des-
plaçar fins a Torrelles de Foix per recollir 
la flama del Canigó i, abans de portar-la 
fins a Torrelavit, la van deixar també a Can 
Rossell on una trentena de veïns havien 
organitzat un sopar de revetlla popular al 
carrer. Seguidament, la flama va arribar a 
Torrelavit on l’alcalde i una representació 
de regidors de l’Ajuntament van llegir el 
manifest d’Òmnium Cultural. Acte seguit, 
es va repartir la flama per les diferents tau-
les i es va donar el tret de sortida al sopar.
Aquest any un centenar de veïns i veïnes han 
participat al sopar popular de revetlla, una 
xifra lleugerament inferior a altres ocasions. 
L’Ajuntament es va encarregar de posar les 

taules, les cadires, la il·luminació i muntar la 
foguera, en aquesta ocasió més petita que 
altres anys per evitar riscos. Tothom es va ha-
ver d’inscriure prèviament, les taules estaven 
ben separades, eren de màxim 10 persones 
i tothom ja tenia el seu lloc assignat. Com 
també és tradició cadascú s’havia de portar 
el seu sopar i només estava permès treure’s la 
mascareta en el moment de menjar. Per evitar 
que la gent ballés i la festa es descontrolés, es 
va optar per no posar música, de manera que 

havent sopat i després de fer uns estona de 
tertúlia i tirar uns quants petards, la gent va 
anar marxant cap a casa seva.
La vetllada va ser mol tranquil·la i, mal-
grat les ganes de festa i de sortir per part 
de tothom, es va desenvolupar amb total 
normalitat. La revetlla de Sant Joan mar-
ca el tret de sortida de les celebracions de 
l’estiu, tot i que malauradament aquest 
estiu tornarà a estar marcat per les restric-
cions per la pandèmia.

Una representació del 
consistori va anar fins a 

Torrelles de Foix a recollir 
la flama del Canigó
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La regidora d’Esports 
agraeix el compromís i la 
predisposició de tots els 

participants 

La convocatòria de la Festa de l’Esport ha 
tornat a ser un èxit. Des del dimarts 6 fins 

al diumenge 11 de juliol, amb un programa 
ple d’activitats per a totes les edats i con-
dicions físiques, aquesta festa ha estat una 
oportunitat perquè tots els veïns i veïnes de 
Torrelavit hagin pogut participar en equips o 
de forma individual. Passejades individuals 
amb format virtual o en grup, activitats a la 
piscina, retrobaments al pavelló poliespor-
tiu, gimnàstica i activitats de manteniment 
per a gent gran, hoquei, patinatge, i curses 
a peu, entre altres, han permès a tothom 
participar d’un projecte conjunt on Torrela-
vit es mou. Com sempre, el raid d’aventura, 
i en aquesta ocasió, la cursa d’orientació van 
plantejar reptes per als més valents i agosa-
rats i l’èxit de les activitats obre la porta a 
noves convocatòries. La regidora d’Esports 
de l’Ajuntament de Torrelavit, Aida Alcaide, 
vol agrair el compromís i la predisposició de 
tots els participants i els convida a sumar-se 
amb ganes a la pròxima edició. 

18è Raid d’Aventura 
El dissabte 10 de juliol es va celebrar el 18è 
Raid d’Aventura de Torrelavit, un raid enèr-
gic, amb proves esportives i divertides com 
el Paintball, la tirolina, les curses amb pista 
americana o l’escalada amb caixes, que van 
agradar als participants. S’hi van apuntar 
set equips formant dues categories i hi va 
haver premis per als primers i segons llocs. 
En total, hi van participar 38 joves del mu-
nicipi i voltants. D’altra banda, al llarg de la 
setmana es van organitzar dues activitats 
juvenils destinades a fomentar la coope-
ració i l’exercici físic, dins l’horari de l’Espai 
jove i amb la participació d’una mitjana de 
sis persones per dia. 

La gent gran també es mou
Divendres 9 de juliol el Centre de Serveis 
de Torrelavit va participar a la Festa de 
l’Esport amb dues activitats. Al matí, el 
grup de Gimnàstica amb Ritme va entrar 
al jardí directament des del carrer per la 

porta lateral en un emotiu retrobament 
després de tant de temps sense fer els seus 
exercicis. A la tarda, els usuaris del Centre 
de Serveis també es van sumar a la festa i 
van fer gimnàstica, van jugar a bitlles, i van 
llançar pilotes adhesives a l’enorme diana, 
entre altres coses. “Fer esport ens fa sentir 
joves!”, asseguren.

Bona mostra d’hoquei 
Després d’una magnífica temporada 
els diferents equips d’hoquei del Centre 
d’Esports Torrelavit van jugar diversos par-
tits durant el cap de setmana de la Festa 
de l’Esport, una bona manera d’acomiadar 
la temporada i de donar descans als pa-
tins fins l’inici de la propera. Els equips 
convidats van ser el CP Sant Ramon, el CP 
Vilafranca i CP Riudebitlles. Els jugadors 
i jugadores van tenir l’oportunitat de de-
mostrar davant la seva afició tot allò que 
han après al llarg d’aquest curs i els grans 
progressos que han fet.

Gran èxit de participació a 
la Festa de l’Esport
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Rècord 
d’inscripcions 
a les activitats 
esportives d’estiu

Els cursets de natació per a la 
mainada i les classes d’aquagym 

per a adults que s’han programat 
aquest any des de l’àrea municipal 
d’Esports de Torrelavit dins el pro-
grama d’estiu han registrat un rècord 
d’inscripcions. Un total de 51 infants 
d’entre tres i deu anys s’han apuntat 
als cursets de natació, que han hagut 
d’ampliar horaris per no deixar ningú 
fora i poder complir els protocols Co-
vid. Per això, les classes es fan de 4 a 
5 i de 5 a 6 de la tarda. 

Pel que fa a les classes d’aquagym 
s’hi han puntat 15 persones que han 
fet classes els dimarts i dijous de 7 a 
8 del vespre. Un total de 38 patinadors/es que aquest 

any ho han tingut molt complicat per 
poder entrenar: primer per totes les restric-
cions sanitàries, després per  les reformes 
del pavelló , després altra vegada per les 
restriccions per la Covid-19 i, finalment, per 
tots els confinaments dels patinadors/es.

Tot i així valorem molt positivament la tem-
porada. A part dels resultats obtinguts en 
les poques competicions que hem pogut 
participar, on podem destacar que hem tin-
gut podis en les jornades d’individuals del 
JESPE en diferents categories: 1a i 2a posició 
en categoria Prebenjamí C per a Jana Rus i 
Ona Duran; 1a i 3a posició en categoria Pre-
benjami B per a Ariadna Bruy i Aina Parella-
da; 2a i 3a posició en categoria Aleví C per 
a Judith Rus i Tanit Almanza; i 1a posició en 
categoria Infantil C per a Helena Canals.

També destacar les actuacions dels nostres 
dos grups de Show en les jornades de Show 

del JESPE on el nostre quintet de primària va 
quedar en primera posició i el nostre grup 
de show de secundària va quedar en tercera 
posició.
I el més important de tot és que hem for-
mat grups de patinadors/es on hem après 
el que és el treball en equip, han sorgit 
amistats fora de la pista i hem après que 
l’esforç té recompensa.

Per la Festa de l’Esport molts de vosaltres 
vau poder gaudir de tots els balls prepa-
rats durant aquest any, va ser una actua-
ció fantàstica on vam poder demostrar 
que SOM UN GRAN CLUB amb moltes ga-
nes de seguir gaudint del patinatge. És per 
això que us animem que proveu aquest 
esport i us convidem que al setembre vin-
gueu a provar-ho, perquè estem segurs 
que us quedareu!

Molt bon estiu! Que les rodes segueixin 
girant!

Bona temporada de la 
secció de patinatge de CET 
malgrat els entrebancs
38 patinadors/es són les que formen part de la 
secció de patinatge artístic del CET
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DIVENDRES 13 AGOST

GOTICAMA COVID FREE 
15.30 h  a la pista polivalent

TRACA D’INICI DE FESTA 
MAJOR + TABALOTS + 
DIABLES INFANTITLS 
20 h del Casal de Cultura al 
carrer Major

PASSI DEL VÍDEO DEL 
CENTENARI + PREGÓ 
A càrrec de Carla i Abril 
Batlle 
22 h a l’Escola J.J. Ràfols

HAVANERES 

Amb la Guingueta 
23 h a l’Escola J.J. Ràfols

NIT 80’S 
Amb Veneno en la piel  
23 h a la plaça de la Pau

DISSABTE 14 AGOST

INFLABLES  

D’11  a 14 h a la Piscina i Pavelló 
poliesportiu

TRENET   
D’11  a 14 h per tot el poble

VERMUTET COVID FREE + 
DJ PLANXA 
12 h als pins de l’Escola J.J. 
Ràfols

INFLABLES  
De 16  a 18 h a la Piscina i 
Pavelló poliesportiu

TRENET   

De 16  a 18 h per tot el poble

MONTI PER XICS    
19 h a l’Escola J.J. Ràfols

CONCERT  
Amb la Montecarlo
20 h a l’Escola J.J. Ràfols

ELECTROSWING  

Amb Pep Show Boys
23 h  a la pista polivalent

DIUMENGE 15 AGOST

MISSA SOLEMNE + CORAL 
+ OFRENA 
A càrrec dels Diables
11.30 h a l’Església de Santa 
Maria

MARC ROMEU     
12 h als pins de l’Escola J.J. 
Ràfols

VERMUTET GOTIMADA 
COVID FREE + DJ DANI 
12 h al parc de les Pubilles

MOSTRA DE FOLKLORE 
LOCAL   
Amb dances, gegants i 
tambors 

18 h a l’Escola J.J. Ràfols

CONCERT  
Amb l’Orquestra Vancouver 
20 h a l’Escola J.J. Ràfols

TAST DE VINS + CONCERT  
Amb Ramon Mallofré
20 h a l’església de Sant Marçal

CIRC AMB KLÉ   
23 h al Pavelló poliesportiu

DILLUNS 16 AGOST

TOBOGAN URBÀ   
D’11  a 14 h (ubicació  a 
determinar)

SARDANES    
Amb la Cobla Onze de 
Setembre 

12 h a l’ Església de Sant Marçal

AIGUA FEST 
Jocs d’aigua
De 16 a 18 h a la pista 
polivalent

RECORDANT LA TRINCA   
Amb CBH Show 
20 h a l’Escola J.J. Ràfols

ENTREGA PREMIS 
BALCONS  
22.30 h  a l’Escola J.J. Ràfols

CONCERT 
Amb Movie Band
A la mitja part Versots dels 
Diables 

Seguidament a l’Escola J.J. 
Ràfols

CASTELL DE FOCS

FESTA MAJOR 2021



Com és que ha passat per tantes entitats?
En un poble, quan fas coses i t’agrada, si no t’hi 
poses tu et venen a buscar perquè els ajudis. 
M’agrada molt col·laborar... Ara, amb la Co-
vid-19 tot ha quedat molt parat, però se’n fan 
moltes de coses a Torrelavit.

El grup de Patrimoni continua treballant...
És una part del poble que si no hi hagués algú 
que l’anés buscant i investigant es perdria. És 
molt important aquesta feina que fem de for-
ma desinteressada.

Vostè va estar molts anys col·laborant amb 
l’organització de la festa major. Què hi feia?
Muntàvem tota la part elèctrica juntament amb 
un altre company primer i després amb Pere An-
ton Camps que va morir el passat mes de gener. 
Amb ell ho vam fer molts anys. Les comissions 
de festes passaven i nosaltres ens quedàvem. 
Així la gent de la comissió ja no s’havia de preo-
cupar perquè nosaltres ja sabíem on anava cada 
fil i què necessitava cada orquestra. A més tam-
bé vaig estar quatre anys a la comissió de festes.

Com hi va arribar?
Estava a la Comissió de Reis i del Pessebre i ja 
estava muntant llums a la festa major i alesho-
res em van demanar que m’incorporés a l’equip 
de la comissió de festes... Les comissions nor-
malment duren quatre anys.

En què ha canviat l’organització de la festa 
major respecte a anys passats?
Hi ha un canvi molt important amb la incor-

poració de la brigada municipal... Al comença-
ment, recordo que els escenaris es feien amb 
palets de fusta i taulons i això ho muntava la 
mateixa comissió de festes. Portava molta 
feina. De mica en mica, l’Ajuntament va anar 
comprant entarimats, però encara els muntava 
la comissió de festes. I ara, l’entarimat el munta 
la brigada municipal. Ara podríem dir que la co-
missió es dedica bàsicament a pensar la festa, a 
organitzar i a contractar els espectacles.

Quantes persones hi havia a la comissió de 
festes?
Hi havia algun any que eren quatre o cinc i altres 
anys sis o set... però hi havia molta feina.

Quines són les coses que li han quedat 
més gravades?
Ens organitzàvem en grups. Hi 
havia gent que anava a buscar 
col·laboracions econòmiques, 
anuncis pel programa; n’hi havia 
que muntaven les llotges, cadi-
res i l’entarimat... Això ho recordo 
molt perquè ens havíem de preocu-
par de buscar algú que pogués carregar 
les fustes amb el tractor... Perquè abans tot es 
feia per favor...  No es pagava res abans... 

Com buscaven les orquestres o els espectacles?
Teníem un representant que ens ho buscava... I 
moltes vegades llogàvem els grup d’un any per 
l’altre perquè així sortia més bé de preu. Això és 
el que vam fer amb Els Pets i amb El Tricicle... 
De fet, una vegada, ens vam trobar amb un 

artista que l’havíem contractat l’any anterior i 
que ens va oferir diners per no venir perquè en 
aquell any s’havia posat de moda i li pagaven 
més en un altre lloc... Quan el vam llogar no era 
conegut i en aquell moment li pagaven més si 
anava a la costa o a una població més gran.

El fet de ser un poble petit és un handicap 
afegit, no?
Clar, clar... no és el mateix venir a actuar a Tor-
relavit que anar a Vilanova, a Sant Sadurní o a 
Vilafranca. 

Com veu l’evolució que ha fet la festa?
Sempre s’ha volgut innovar i en tots aquests anys 
hi ha coses que han anat bé i s’han consolidat i d’al-

tres que potser s’han fet un any i després 
s’han deixat de fer... N’hi ha que s’ha-

vien fet abans com Les Matines, i ara 
no es fan. I coses que s’han mantin-
gut com El Trenet i d’altres que són 
un clàssic, com el Castell de Focs.

Potser s’haurien de tornar a re-
cuperar Les Matines...

Home, estaria bé... Venia una xaranga que 
potser no passava per tots els carrers del poble 
però es feia sentir. A mi, personalment, m’agra-
daven molt. Això i la tarda del rom cremat.

Què és el que més li agrada de la festa major?
Els balls, però no per anar a ballar, sinó per-
què són el lloc de trobada de vells companys i 
amics. És molt bonic aquest moment. Són els 
que tornen a casa per la festa major.

ENTREVISTA

“Els balls de la festa 
major són el lloc 
de trobada de vells 
companys i amics”
Agustí Batlle. Membre del Grup de Recerca 
El Podall

Està orgullós de ser de Torrelavit. Va formar 
part de la comissió de Reis, la comissió 

dels Pessebres, el grup de teatre i, als anys 
80, la comissió de festes. Juntament amb 
Pere Anton Camps es va ocupar de la part 

elèctrica de la festa major durant molts 
anys. Amb ell recordem com era la festa 

major d’abans i com ha canviat en aquests 
anys. Ara és membre del Grup de Recerca el 

Podall i el grup per la Memòria Històrica.

Hi ha un canvi 
molt important a la 

festa quan s’incorpora 
la brigada municipal 

a muntar els 
escenaris


