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EDITORIAL

Participar i compartir

Tanquem el 2021 amb l’amenaça de la Covid novament a sobre. Des que la 
pandèmia es va estendre, a principi de 2020, les nostres vides han canviat 

radicalment per adaptar-se a uns protocols que ens allunyen d’allò que més 
necessitem: el contacte amb les persones estimades. Els petons, les abraça-
des, fi ns i tot les encaixades de mans han passat a un segon terme per donar 
prioritat a una nova manera de comunicar-nos. En aquest context, la vacuna-
ció, l’ús de la mascareta, la higiene de mans i la ventilació dels espais tancats 
són, sense dubte, la millor eina per normalitzar les nostres vides.

En aquest any, a Torrelavit hem buscat fórmules per fer front a la situació. En 
un primer moment va ser amb les persones voluntàries que van cosir mas-
caretes quan no n’hi havia. Precisament, el mes passat, des de l’Ajuntament, 
vam fer un petit reconeixement a la tasca desinteressada d’aquestes perso-
nes en un moment tan crític. I, posteriorment, ho vam fer amb iniciatives com 
els voluntaris de cultura segura.

Aquestes petites accions ens han ajudat a mantenir-nos optimistes, gaudint 
de concerts i espectacles malgrat la situació. Els actes de festa major en un 
format més petit i controlat o la recuperació de les activitats esportives i cul-
turals en formats segurs són la prova que la Covid no ens ho pot prendre tot. 

Torrelavit és un poble participatiu i obert i així ho hem demostrat. Aquest 
2021 ha estat l’any de la participació. L’Ajuntament ha posat en marxa els pri-
mers pressupostos participatius de la història amb els quals hem posat la 
llavor d’un procés de democratització de les institucions locals que ja no té 
marxa enrere. S’han presentat més de 30 propostes de les quals 14 han passat 
a votació. Al llarg del 2022, s’executaran els tres projectes escollits per la ciu-
tadania d’acord amb el límit pressupostari de la iniciativa. Els pressupostos 
participatius són una eina de futur, i veure la resposta ens anima a implicar els 
veïns i veïnes en la presa de decisions.

Brindem per la capacitat de compartir que hem demostrat una vegada més 
a Torrelavit.

I, tingueu molt bones festes!

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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MUNICIPAL

L’Ajuntament de Torrelavit aprova un 
pressupost de 2,1 milions d’euros per al 2022 
Les propostes dels pressupostos participatius centraran 
el capítol d’inversions durant el pròxim any

despatxos, de l’aparell d’aire condicionat 
de la sala de plens, així com el canvi de les 
portes d’accés a l’edifi ci i l’adequació digital 
i tècnica del teatre i algunes sales. 

El regidor d’Hisenda va remarcar la vo-
luntat de fer un pressupost “prudent” i 
“realista” per fer front a les necessitats 
del municipi d’acord amb les seves pos-
sibilitats. “No estirarem més el braç que 
la màniga”, va dir Urbano al ple després 
que JxT anunciés la voluntat de rebutjar 

la proposta pressupostària del govern 
per al 2022. Segons la regidora de JxT 
Gemma Cardús, el pressupost no recull 
algunes partides necessàries com la de 
la recollida de l’oli vegetal o el tèxtil, i 
té un gruix important de partides a 6€ 
que fa molt de temps que estan incloses 
com a inversió i no s’acaben executant. 
Tanmateix, des de JxT també consideren 
“preocupant” que l’arranjament de la 
pista de tennis s’hagi de finançar amb 
ajut de caixa. 

El pressupost 
preveu l’adequació 
digital i tècnica del 
teatre del Casal de 

Cultura

L’Ajuntament de Torrelavit va aprovar 
el passat novembre un pressupost de 

2,1 milions d’euros per a l’exercici del 2022, 
amb els vots a favor dels dos grups muni-
cipals del govern —ERC i VIT— i els vots en 
contra dels regidors de JxT, a l’oposició. En 
aquest pressupost, es redueixen considera-
blement els ajuts d’entitats supramunici-
pals per la Covid-19 i es comencen a incor-
porar els estalvis derivats de les accions de 
millora de l’enllumenat i la instal·lació de 
plaques solars a l’edifi ci de l’Ajuntament, a 
més dels estalvis ja consolidats de les factu-
res de telefonia de la corporació.

La previsió del govern municipal de Tor-
relavit és centrar les inversions del 2022 en 
l’adequació de l’antiga pista de tennis i la 
construcció de la pista de pàdel i el circuit 
d’exercici exterior a la zona esportiva, dues 
de les actuacions escollides com a resultat 
de la primera edició dels pressupostos par-
ticipatius del municipi. El regidor d’Hisenda, 
Sergi Urbano, va explicar que durant les 
pròximes setmanes es faran les prospec-
cions del terreny i a la primavera es licitaran 
les obres, que s’executaran durant el 2022.

 A més, el pressupost recull també la 
instal·lació de la fi bra òptica al barri de Can 
Rossell, l’únic del municipi on encara no 
arriba aquest servei, i un paquet de millores 
al Casal de Cultura, a través d’una aporta-
ció de la Diputació de Barcelona. L’alcalde, 
Manuel Raventós, va destacar el canvi de 
mobiliari de la biblioteca municipal i els 
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MUNICIPAL

Amplien les bonifi cacions als veïns que 
instal·lin plaques solars
L’Ajuntament de Torrelavit aplicarà, a partir de l’any  vinent, bonifi -

cacions a totes aquelles veïnes i veïns que instal·lin plaques solars 
a casa seva independentment de si estan o no empadronats al muni-
cipi. Així ho va aprovar el ple municipal juntament amb un paquet de 
modifi cacions de les ordenances fi scals per al 2022.

Aquesta universalització de la mesura, que ja havia estat sol·licitada  
anteriorment  per  JxT, entrarà en vigor davant l’imparable ascens del 
preu de la llum i els combustibles fòssils, tal com va explicar el regidor 
d’Hisenda,  Sergi Urbano, durant el ple. El ple va aprovar també altres 
modifi cacions, com l’increment del preu de la recollida de brossa.

PRINCIPALS MODIFICACIONS EN LES ORDENANCES FISCALS

1.
  S’apuja el rebut de la 

recollida de la brossa, 
que serà de 194,07€

2. 
Es preveuen 
bonifi cacions en la taxa 
de vehicles de tracció 
mecànica de baixes 
emissions.

3.  
Reducció d’un 50% de la 
quota de material de la llar 
d’infants per als nens que 
entrin a partir del febrer.

4.  
Aplicació de les 
bonifi cacions de l’IBI 
per a tots els veïns que 
instal·lin plaques solars 
independentment de si 
estan o no empadronats.
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MUNICIPAL

tida d’inversions els projectes més votats 
que puguin encabir-se en una partida to-
tal de 38.000€.

 El regidor d’Hisenda, Sergi Urbano, va ex-
plicar al ple de dilluns que les propostes 

que fi nalment s’executaran dins del pro-
jecte d’inversions dels pressupostos par-
ticipatius seran: la instal·lació de la pista 
de pàdel (24.000€), un circuit d’exercici 
exterior (calistènia) (9.500€), equipament 
per al local social de Can Rossell (1.850€), 

Votació rècord a la primera edició dels 
pressupostos participatius
Amb un total de 457 participants (38,5% del cens) 
gairebé dobla la mitjana catalana de municipis petits

La proposta més 
votada ha estat la 

pista de pàdel

Torrelavit va tancar diumenge 24 
d’octubre el període de votació de les 

propostes de la primera edició dels pressu-
postos participatius amb un total de 457 
participants, un 38,5% del cens. Aquesta 
xifra supera amb escreix la mitjana ca-
talana dels municipis de menys de 2.000 
habitants, que se situa al voltant del 20%. 
Des de l’1 fi ns el 24 d’octubre tota la pobla-
ció de més de 16 anys empadronada a Tor-
relavit a 1 de gener de 2021 podia escollir 
entre les 14 propostes presentades per la 
ciutadania, que anaven des dels 1.800€ de 
la instal·lació de tamborets al carrer Ma-
jor fi ns als 36.000€ de la construcció d’un 
Pumptrack a la Pineda Nova.

La proposta més votada d’aquest pro-
cés ha estat la instal·lació d’una pista de 
pàdel a l’espai on hi ha l’antiga pista de 
tennis, al costat del pavelló poliespor-
tiu, que va rebre 217 vots (un 47,48% del 
total de vots), seguida de la instal·lació 
d’ombra a la plaça de l’U d’Octubre, que 
va rebre 135 vots (un 29,54% del total). 
Segons les bases reguladores dels pres-
supostos participatius, entraran a la par-
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MUNICIPAL

i una partida de material esportiu per fer 
multiesports (2.300€). Urbano va agrair 
la implicació de la població en aquest 
projecte de “democràcia directa”, tant els 
que han contribuït a la difusió del projecte 
enregistrant vídeos per animat els veïns a 
presentar propostes i votar, com a aquells 
que van treballar per proposar idees en be-
nefi ci de tota la població i, fi nalment, tots 

els que van votar online o presencialment 
tal com s’havia previst.

L’alcalde, Manuel Raventós, va aprofi tar el 
ple de dilluns per recordar que Torrelavit 
és un municipi “participatiu” i “implicat” i, 
“una vegada més, hem demostrat el com-
promís ciutadà en benefi ci del poble”. Ra-
ventós creu que l’èxit d’aquesta primera 

edició dels pressupostos participatius obre 
la porta a repetir aquest procés un cop exe-
cutades les inversions al llarg de 2022, tal 
com està previst.

Ara, segons el regidor d’Hisenda, l’equip 
que ha treballat en el projecte obrirà un 
procés de refl exió i anàlisi per garantir que 
la pròxima edició sigui millor que aquesta.

Projectes presentats per ordre de vots Pressupost Vots obtinguts
(cada persona ha votat tres propostes)

1.Pista de pàdel 24.000€ 217 vots (47,48%)

2.Ombra a la plaça Ú d’Octubre 17.000€ 135 vots (29,54%)

3.Instal·lació zona de calistènia 9.500€ 120 vots (26,25%)

4.Tobogans gegants a la pista de tennis 19.000€ 109 vots (23,85%)

5.Arranjar parc infantil plaça de la Pau 34.000€ 107 vots (23,41%)

6.Pista d’skate a la pista de tennis 28.000€ 93 vots (20,35%)

7.Bikepark a la Pineda Nova 36.000€ 91 vots (19,91%)

8.Ombres pista Can Rossell 12.000€ 88 vots (19,25%)

9.Modernització local social Can Rossell 1.850€ 84 vots (18,38%)

10.Parc infantil al barri de Terrassola 26.000€ 80 vots (17,50%)

11.Arranjar parc infantil plaça Miradors 18.000€ vots (17,28%)

12.Material esportiu per a vàries disciplines 2.300€ vots (17,06%)

13. Tamborets carrer Major 1.800€ 63 vots (13,78%)

14. Jardineres al carrer Sant Jordi Can Rossell 6.000€ 27 vots (5,90%)

Cost aproximat: 24.000€
Ubicació: Pista de tennis.
Descripció: Instal·lació d’una pis-
ta de pàdel, un dels esports amb 
més seguidors del moment que 
poden practicar petits i grans i, 
naturalment, es pot practicar amb 
família.

Instal·lació d’una pista de pàdel a la pista de tennis
Cost aproximat: 1.850€
Ubicació: Local social Can Rossell
Descripció: Compra d’un televi-
sor, un sofà, unes guixetes i altres 
elements per millorar el local so-
cial de Can Rossell.

Equipament per al local social de Can Rossell

Cost aproximat: 2.300€
Ubicació: 
Descripció: Es comprarà material 
esportiu que estarà a disposició 
de les associacions esportives del 
poble

Material esportiu per fer multiesports
Cost aproximat: 9.500€
Ubicació: Pista de tennis.
Descripció: Instal·lar en aquest es-
pai una zona d’exercici exterior, 
anomenada calistènia, per poder 
fer esport a l’aire lliure, apte per a 
totes les edats i molt saludable 

Zona d’exercici exterior a la pista de tennis
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Plaques fotovoltaiques a 
l’edifi ci de l’Ajuntament  
La iniciativa forma part del paquet de 
mesures de transició energètica 

Instal·len dos punts de càrrega de vehicles 
elèctrics a la via pública
L’objectiu del govern és anar facilitant la transició energètica 
a la ciutadania i adaptar també les instal·lacions municipals

L’Ajuntament de Torrelavit ha instal·lat 
plaques solars a l’edifi ci de l’ajuntament 

que també donaran servei a les dependències 
municipals del consultori mèdic i el Casal de 

Cultura. L’objectiu del govern és avançar en 
la reducció de la factura de la llum, la petja-
da de carboni i afavorir la transició cap a les 
energies netes i renovables a Torrelavit.

L’Ajuntament de Torrelavit ha instal·lat aquesta tardor 
dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics endollables a 

l’aparcament de la zona esportiva i al carrer Montserrat, al ba-
rri de la Pineda. L’objectiu del govern de Torrelavit és acompanyar 
la ciutadania en el procés de transició cap a l’ús d’energies més 
netes i renovables. Aquest projecte forma part de tot un gruix 
d’actuacions que l’Ajuntament anirà executant al llarg del man-
dat per adaptar també les instal·lacions municipals per a la re-
ducció de la despesa i la introducció de les energies renovables.

En la fase inicial aquests punts de càrrega seran gratuïts, segons 
va explicar l’alcalde, Manuel Raventós. L’Ajuntament farà un se-
guiment del seu ús i analitzarà la necessitat de cobrar per la recà-
rrega de les bateries.

Canvis en 
l’enllumenat 
públic

Amb l’objectiu d’avançar en el procés 
cap a la transició energètica del mu-

nicipi i afavorir l’estalvi a l’administració 
pública, l’Ajuntament ha completat 
aquesta tardor el canvi de l’enllumenat 
públic per bombetes de sistema led, que 
permeten reduir el consum. Aquesta ini-
ciativa completa l’aposta per les plaques 
fotovoltaiques als edificis municipals i la 
instal·lació de punts de càrrega per a ve-
hicles elèctrics.
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A punt la nova zona 
d’higiene canina 
al costat del Parc 
dels Miradors
L’Ajuntament ha adequat una nova zona d’higiene canina en 

un terreny de propietat municipal, a prop del Parc dels Mira-
dors. El projecte va néixer en resposta a la demanda d’un grup de 
propietaris de gossos de Torrelavit que va contactar amb l’equip 
de govern. Aquest espai, de 225 metres quadrats, s’ha delimitat 
amb una tanca i s’ha adequat amb sauló. Disposa d’una font 
adaptada per donar aigua als animals, paperera, dispensador de 
bosses i dos bancs. 

L’objectiu del projecte és oferir un servei que algunes veïnes i 
veïns de Torrelavit troben a faltar, malgrat l’espai lliure que hi ha 
a l’entorn. 

En els pròxims dies, l’Ajuntament hi instal·larà un cartell amb 
tota la informació sobre les ordenances municipals respecte a la 
tinença d’animals de companyia.

Remodelen la placeta del carrer Bonavista
Ja han acabat les obres de remodelació 

de la placeta del carrer Bonavista, una 
actuació reclamada pels veïns de Torre-
lavit en la fase inicial del projecte dels 
Pressupostos Participatius, que el govern 
municipal ja havia projectat. En el procés 
de remodelació s’han col·locat panots 

a terra, s’ha instal·lat nou mobiliari 
urbà i s’ha plantat un arbre. L’objectiu 
d’aquesta actuació és fer aquest racó 
més amable i adient per a trobades es-
poràdiques dels veïns o visitants.
Aprofitant el projecte de remodelació 
d’aquest espai, la companyia elèctrica 

Endesa ha aprofitat per fer una millora 
del cablejat de la plaça Pau Vidal i els 
carrers Migdia i Bonavista, a més de la 
pròpia plaça. A més, també han substi-
tuït un pal de la llum de fusta que es-
tava molt deteriorat per un de nou de 
formigó.
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Què amaga el Pressupost 
Municipal 2022 

El passat 8 de novembre es va aprovar —amb els vots fa-
vorables d’ERC i VIT, i els vots en contra de JxT— el Pressu-

post Municipal de 2022 per un import total de 2.113.789,29€, 
cosa que suposa un increment d’aproximadament un 7,09% 
respecte del pressupost d’aquest any 2021. 

A priori, l’increment del pressupost hauria de ser una bona 
notícia però, en realitat, no és així. En primer lloc, perquè 
aquest increment està fonamentat en la contractació d’un 
crèdit a interès 0% per part de l’Ajuntament, que conside-
rem un error atès que es disposa d’estalvis (romanent de 
tresoreria) sufi cients per poder-hi fer front i així no penalit-
zar els pressupostos dels deu anys següents.  

En segon lloc, i més important, perquè aquest increment 
amaga un problema greu a les arques municipals i és que 
s’està produint una davallada en els ingressos del capítol I 
(Impostos directes – IBI, Vehicles, IAE, etc...) que suposen 
una reducció d’aproximadament del 2,51% respecte del pres-
supost de 2020, i això sense tenir en compte la disminució 
d’ingressos que suposarà el canvi normatiu de la plusvàlua. 

Malgrat això, si bé és cert que en l’apartat de despeses es 
preveu una reducció de personal, a causa d’una baixa a la 
plantilla, i en despeses corrents, per l’extinció del contrac-
te de jardineria i reducció dels costos d’enllumenat públic 
(*), no és menys cert que s’incrementen les transferències 
corrents aproximadament en un 13,75 %, sense haver pres-
supostat el cost real que haurà de pagar l’Ajuntament a la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, pels serveis de recollida de 
residus municipals, qüestió que va ser consultada en el ple 
i que no va obtenir resposta, com ve essent habitual amb 
qüestions rellevants pel municipi. 

Davant d’aquesta situació, ens preguntem: Cap a on 
anem? quines conseqüències tindrà aquesta tendència ne-
gativa amb els ingressos? Ens espera un altre increment 
d’impostos o taxes per l’any 2023? 

(*) Gràcies a la instal·lació de les lluminàries led del projecte 
preparat per l’anterior equip de govern. 

Gràcies per tanta 
solidaritat

El passat 18 de novembre l’Ajuntament de Torrelavit va orga-
nitzar un petit acte d’agraïment  als diferents col·laboradors i 

col·laboradores per la tasca realitzada durant la primera part de la 
pandèmia. A l’acte, que es va fer al Casal de Cultura, s’hi van aple-
gar des del personal del consultori mèdic municipal, personal del 
Centre de Serveis, els treballadors de la brigada municipal, una re-
presentació dels Mossos d’Esquadra, persones voluntàries que van 
cosir mascaretes i bates, i persones que, quan el material necessari 
era escàs i era complicat moure’s per aconseguir-lo,  van subminis-
trar tot tipus de materials com gels hidroalcohòlics, roba per fer 
mascaretes, bosses de plàstic, pantalles, etc.
L’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós, va ser l’encarregat 
d’encetar l’acte per donar la benvinguda als assistents i donar 
pas a dues voluntàries que van col·laborar en la confecció de 
mascaretes i bates. Maria Gómez i Laura Casanovas van explicar 
que, tot i l’excepcionalitat del moment, va ser una experiència 
que els va servir per entretenir-se i sentir-se útils en un moment 
en què havíem d’estar tots tancats a casa. La següent en prendre 
la paraula va ser la doctora Dolors Daura, metgessa de Torrelavit, 
que va fer un retrat molt proper dels durs moments que es van 
viure des de primera línia. Segons Daura, al llarg de tots els  anys 
que porta exercint la seva professió li ha tocat viure situacions 
molt dures, però cap com aquesta: les jornades laboral eren eter-
nes, no donaven a l’abast i a part d’atendre els seus pacients ha-
bituals, també havien de visitar els dels pobles veïns sense conèi-
xer a fons el seu historial mèdic. Daura va aprofi tar l’ocasió per 
demanar prudència i no abaixar la guàrdia perquè la pandèmia 
encara no s’ha acabat. Seguidament, es va projectar un petit ví-
deo en el qual hi apareixien molts dels presents, així com imatges 
del nostre poble amb els carrers completament buits.
Manuel Raventós va tancar l’acte donant les gràcies a tothom qui va 
contribuir d’una manera o altra, sobretot, en la primera part de la 
pandèmia, la més incerta i complicada, ja que “ens trobàvem davant 
d’un virus d’abast mundial que ens va deixar fora de joc a tots.” Ra-
ventós també va agrair el comportament de la població que va se-
guir les recomanacions de quedar-se a casa, així com també la tasca 
dels serveis bàsics que van estar al peu del canó en tot moment.
En acabar, es va fer entrega d’un petit obsequi a tots els assis-
tents i se’ls va oferir un refrigeri al vestíbul del Casal de Cultura, 
moment que va servir per intercanviar opinions i posar en comú 
anècdotes de l’experiència viscuda.
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Encarem el fi nal del 2021, un any marcat per la represa a 
l’anomenada nova normalitat que la pandèmia de la Co-

vid-19 tant ha condicionat. Gràcies a la vacunació i la respon-
sabilitat de totes i tots hem pogut avançar en aquest camí que 
no sempre ha estat fàcil. 
No obstant aquests obstacles, des d’ERC Torrelavit  continuem 
treballant amb la mateixa energia que fi ns ara. Apostem per la 
cultura segura i per fer arribar al nostre poble totes les activi-
tats culturals adaptades al context sanitari actual com les ac-
tivitats programades en tots els àmbits des del Novembre Cul-
tural fi ns a les celebracions d’aquestes festes que estem a punt 
de començar. I ho fem amb convicció i alhora, amb prudència. 
Us volem agrair la participació a les votacions dels Pressupos-
tos Participatius. Un 38,5% de la població amb dret a vot hi 
va participar i n’estem molt satisfets. Des d’aquí, volem donar 
les gràcies a totes les persones que ho han fet possible! En els 
següents mesos durem a terme les actuacions que van sorgir 
d’aquest procés per tal de fer realitat la veritable democràcia 
participativa que sempre hem demostrat com a poble.
Durant aquest últim trimestre hem apostat des del govern pel 
canvi d’enllumenat públic, la instal·lació de les plaques fotovol-
taiques a l’edifi ci de l’ajuntament que també donaran servei a 
les dependències municipals del Consultori i el Casal de Cultura. 
I s’han posat en funcionament els dos punts de recàrrega de ve-
hicles elèctrics i la sectorització de la calefacció de l’Escola. És el 
nostre compromís per un Torrelavit més sostenible, optimitzant 
els recursos i obtenint estalvi econòmic, tenint cura del nostre 
entorn i sent més energèticament sostenibles.
I continuem millorant diversos espais del nostre municipi: 
hem arranjat la placeta del Carrer Bonavista, hem instal·lat 
unes baranes a la zona del Salt del Matxo per millorar la segu-
retat del trànsit i dels veïns i veïnes que hi passen.
Amb la recent reforma del pavelló, s’han iniciat algunes acti-
vitats esportives a la sales habilitades. Ara treballem amb el 
projecte d’ordenació de tota la zona esportiva i la rehabilita-
ció de l’ús de la pista de tennis, una actuació molt esperada 
per a tothom. Un projecte que inclou un estudi geotècnic per 
tal de solucionar els problemes existents amb el terreny i la 
instal·lació de la pista de pàdel, una zona d’exercici exterior i 
una petita zona de descans o pícnic a l’espai que actualment 
ocupa la pista de tennis. En aquestes actuacions hi hem de su-
mar l’ordenació de l’aparcament del Carrer del Molí que serà 
realitat aquest 2022.
Són compromisos amb Torrelavit per tal de continuar millo-
rant el nostre poble pensant en l’interès general i el bé comú, 
compromisos que estem orgullosos de fer realitat.
Continuem avançant per fer un Torrelavit millor amb la vostra 
complicitat i  volem desitjar a totes les veïnes i veïns de Torre-
lavit, molt bones festes de Nadal plenes de màgia i il·lusió amb 
la companyia de familiars, amics i veïnes i veïns de Torrelavit!

Bon 2022 a tothom!
Grup municipal d’ERC Torrelavit

Parlem dels projectes del 2022: 
participació ciutadana, educació 
i esports
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. Ja tenim en marxa els pro-
jectes que van sorgir del procés de participació ciutadana: 
una pista de pàdel, la calistènia-zona d’exercici exterior a 
la pista de tennis, equipament per el Local Social de Can 
Rossell i material esportiu per fer multiesport. Ens omple 
d’orgull els impressionants resultats de participació ciuta-
dana. Només podem estar agraïts de la vostra resposta. Per 
tant, l’objectiu de l’any 2022 és posar a disposició dels nos-
tres veïns i veïnes  tots aquests equipaments i material per 
poder començar a gaudir-los.
EDUCACIÓ. La naturalització del pati de l’Escola inicia el 
seu projecte amb la plantació de nou arbrat i seguidament 
el desenvolupament de les zones de joc i les plantes que les 
composen. Per l’any 2022 tenim previst enllestir el projec-
te de rehabilitació de l’Escola J.J.Ràfols. Aquest projecte té 
l’objectiu de fer desaparèixer el mòdul, integrar la zona de 
menjador dins l’edifi ci i adequar les plantes superiors amb 
la fl exibilització dels espais. Des de la Regidoria d’Educació 
seguim treballant conjuntament amb la comunitat educa-
tiva per fer extensiu el coneixement del municipi i el seu en-
torn als nostres infants i les seves famílies.
ESPORTS: Després de tot aquest temps d’incertesa i de pandè-
mia, el pavelló ha tornat a la seva plena activitat amb l’inici de 
les lligues d’hoquei i futbol sala, competicions de patinatge, 
activitats escolars/extraescolars i activitats dirigides. Des de 
la Regidoria d’Esports seguim treballant per millorar l’activitat 
esportiva en aquest equipament. Us anunciem per aquest any 
2022 la inversió en un sistema de control d’accessos digitalitzat 
al mateix pavelló i amb la previsió de traslladar-ho a la pista de 
pàdel, que ha estat la proposta més votada entre els veïns i 
veïnes del municipi de Torrelavit en el procés de pressupostos 
participatius. Molt il·lusionats pel nou projecte d’adequació de 
la pista de tennis actual, en un espai de joc polivalent de petits, 
joves i grans, un projecte molt esperat i que calia dur a terme ja 
que està totalment obsoleta.

Nous reptes per l’any 2022, seguim endavant per tots i totes 
els veïns i les veïnes del municipi de Torrelavit.
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Poesia i titelles al Novembre Cultural 
L’edició d’enguany ha estat més reduïda, però s’han pogut veure 
dos espectacles de qualitat, destinats a públics diferents

dues hores de durada, interpretat magistral-
ment pel grup Taller d’Assaig Teatre de Vilafran-
ca del Penedès.  A la meta és una tragicomèdia 

on des del primer minut l’espectador queda 
atrapat per un text ric en repe  cions i 

exageracions, pauses i silencis i un perso-
natge principal, la mare, interpretat per 
l’ac  u Fina Ferrer, que no desapareix en 
cap moment de l’escenari fent gala del 

seu paper de protagonista. L’acompanyen 
dos personatges secundaris, amb un paper 

molt més modest, però que, en conjunt, fan 
que A la meta sigui una de les obres de més 
qualitat que s’han vist, fi ns al moment a Torrela-
vit, dins de la roda de teatre.

La Castanyada porta “A la meta” a Torrelavit

Poesia de Lorca 
i un espectacle 

familiar completen 
la programació 

d’enguany

Fina Ferrer no 
desapareix en cap 

moment de l’escenari 
fent gala del seu 

paper

El cicle es va iniciar el 7 de novembre 
amb un espectacle íntim que va omplir 

el teatre del Casal de Cultura de poesia. Va 
ser recital poètic musical titulat Dalias de 
dormida luna dedicat a Federico García Lor-
ca a càrrec de la companyia Las Lorquianas. 
Es tracta d’un grup de dones provinents de 
les Terres de l’Ebre que s’han apoderat a 
través de l’obra de d’aquest poeta en el qual 
han descobert un nexe comú per trobar-se, 
recitar, interpretar, cantar, perdre la por es-
cènica i, en defi nitiva, fer cultura i, per què 
no, teràpia i cohesió de grup. L’actuació de 
Torrelavit era la primera que feien fora de 
les Terres de l’Ebre, però són molts els 
escenaris del sud de Catalunya que 
ja les han vist actuar. Al llarg de 
l’hora que dura l’espectacle 
es van poder escoltar frag-
ments de Bodas de sangre, 
Yerma, Mariana Pineda o 
Doña Rosita la soltera, entre 
altres. Las Lorquianas van es-
tar acompanyades a la guitarra 
pel maestro Rodri i el cantautor 
Noel Luna. 

La segona i darrera proposta del cicle ana-
va destinada al públic familiar. La compan-
yia lleidatana Festuc Teatre ens va portar 
un espectacle  de titelles de gran format 
que sota el títol Adéu Peter Pan va agradar 

moltíssim tant a grans com 
petits. En aquesta obra es  trac-

ten de manera subtil temes com 
l’estreta i especial relació entre avis i 

nets que es cuiden i aprenen coses mútua-
ment al llarg de les moltes hores que pas-
sen junts. La innocència, la importància de 
creure en un mateix, de somiar i el poder 
de la imaginació dels infants, un valor que 
no hauríem de perdre mai, són alguns dels 

temes que sorgeixen al llarg de la peça. 
També es parla dels estereotips de gènere, 
ja que els herois de la majoria d’històries 
normalment solen ser personatges mas-
culins i, en aquesta ocasió, és una nena qui 
encarna el personatge de Peter Pan. Un cop 
fi nalitzada l’obra els més menuts van tenir 
l’oportunitat d’acostar-se al s titelles i fer-se 
fotografi es de record. Sens dubte una tarda 
d’allò més emocionant.

L’obra de Bernhard arriba d ins de la 31a 
Roda de Teatre  organitzada per la Coor-

dinadora de Grups Amateurs de Teatre de 
l’Alt Penedès. 

L’obra que se’ns va assignar 
aquest any era un caramel per 
qui li agrada el teatre. Es tracta de l’obra A la 
meta de Thomas Bernhard, un text de gairebé 
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El passat 24 de novembre va tenir lloc la 14a Marató Fotogràfi -
ca de Torrelavit, una edició que tornava després de la cancel-

lació del 2020 a causa de la pandèmia de la Covid-19 i les restric-
cions imposades per la Generalitat.

Enguany, per evitar l’expansió del virus, el concurs va adoptar un 
format diferent. L’organització va defugir de generar punts de 
concentració de gent. Per això, només es van acceptar inscripci-
ons fetes prèviament online i la descàrrega de les fotos es va fer 
per correu electrònic, canvis que per altra banda van permetre 
ampliar l’horari de realització de fotografi es fi ns a les 12h de la 
nit, donant l’oportunitat als participants de jugar amb les dife-
rents llums del dia.

A les 9h del matí s’iniciava la jornada. Els temes de concurs van 
ser exposats simultàniament a les xarxes socials i a l’entrada del 
Casal de Cultura, donant el tret de sortida al que va ser un gran 
diumenge fotogràfi c.

Els concursants van haver de recórrer el poble buscant les millors 
imatges de Teulades, El Pont de les Escoles i Cercles, en el cas 
dels participants adults; i Pedres, en el cas dels més menuts. Els 
participants en la categoria d’Instagram van tenir com a tema 
únic Ombres.

Els carrers de Torrelavit es van omplir durant tot el dia i molt es-
pecialment al matí de prop d’un centenar de participants, des-
cobrint els racons del poble i donant pas a la seva creativitat per 
tal d’obtenir les fotografi es que haurien de presentar a concurs 
abans de les 12h de la nit.

La jornada es va tancar amb una molt bona participació en totes 
les categories del concurs, demostrant que la Marató Fotogràfi ca 
de Torrelavit continua sent un referent entre tots els afi cionats a 
la fotografi a, fi ns i tot després d’un any d’inactivitat.

El passat 3 de novembre es va reunir el jurat per tal d’emetre el 
veredicte. Cal destacar i agrair-los la gran feina feta, donada la 
qualitat i la quantitat de fotografi es presentades a concurs. L’edi-
ció d’enguany es tancava amb l’acte d’entrega de premis que va 
tenir lloc el passat 19 de novembre, on es van donar a conèixer els 
guanyadors d’aquesta 14a edició. 

En la categoria de fotografi a digital (amb tres premis de 100€ a 
cada tema), els guanyadors van ser Josep M. Ciurana per, Cercles; 
Edgar Aldana per Pont de les Escoles; i Oriol Costa, per Teulades. 
En la millor sèrie local, dotada amb 150€, el premi va ser per a 

Francesc Figueras; i Josep Catasús es va endur el premi a la millor 
sèrie general, amb un premi de 300€.

En la categoria infantil el guanyador va ser Biel Stringer; i la gua-
nyadora local Alba Rojas, ambdós participants van ser premiats 
amb una càmera de fotos.

Per acabar i en la categoria d’Instagram, el 3er premi va ser per 
Marçal Rosell, el segon premi per Oriol Domingo i el primer pre-
mi per Maria Pardo, amb unes dotacions de 40€, 60€ i 100€ res-
pectivament.

Les fotografi es guanyadores estan exposades al Casal de Cultura 
de Torrelavit fi ns a les festes de Nadal. 

La 14a Marató 
Fotogràfi ca de 
Torrelavit torna 
amb força

Premi en la categoria in-
fantil local per Alba Rojas

3er premi en la catego-
ria d’Instagram per Mar-
çal Rosell

2n premi en la catego-
ria d’Instagram per Oriol 
Domingo

1er premi en la catego-
ria d’Instagram per Maria 
Pardo

Premi en la categoria 
infantil per Biel Stringer

 En la categoria de foto-
grafi a digital  premi per a 
Oriol Costa, per Teulades

 En la categoria de fo-
tografi a digital  premi per 
a Josep M. Ciurana per, 
Cercles

 En la categoria de foto-
grafi a digital  premi per a 
Edgar Aldana per Pont de 
les Escoles
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Grafi ts idèntics en esglésies de Torrelavit 
i Sant Quintí de Mediona 

Pere Rovira i Alemany 

Abans de res he de dir —per qui encara no ho sap— que hi ha uns 
grafi ts idèntics tallats a la pedra, a l’església de Santa Maria de La-
vit i a la capella de Sant Martí Sadevesa (Terrassola).

I va ser el gener del 2019, en acabar les exèquies del malaurat fi ll 
de Terrassola (Torrelavit) Miquel Florido Sabé, i tot fent-la petar 
amb M. Àngels Mata Quintana, membre del Grup d’Estudis His-
tòrics i Culturals de Sant Quintí de Mediona, que em va ensenyar 
aquest mateix grafi t, en aquest cas, a Sant Quintí. Si en el cas de 
Sant Quintí, el grafi t està ubicat al muntant esquerre de l’arcada 
de l’antiga porta romànica, dins la qual s’hi va construir el portal 
renaixentista amb frontó triangular de la nova església gòtica de 
Sant Quintí, bastida al segle XVI i XVII; en el cas de Sant Martí Sa-
devesa, està al muntant dret de l’arc exterior de la primitiva porta 
romànica de l’església del segle XII, la que està oberta a migdia. I 
encara tornem a trobar el mateix grafi t a l’església de Santa Ma-
ria de Lavit. En aquest cas, a l’antiga porta romànica d’entrada a 
l’església del segle XIII, a la façana sud, de l’edifi ci romànic original, 
i al coixí esquerre de l’arquivolta exterior i sobre la línia d’imposta).

El grafi t, idèntic en els tres casos, té forma de trident o de forca, 
disposat en sentit vertical i amb els tres braços de la mateixa alçada; 

i a cada costat de la línia de la trifurcació hi ha inscrites dues creus 
de braços iguals. No hi ha una explicació segura, donat que alguns 
diuen que podria ser una marca de picapedrer; i altres diuen que pot 
tenir relació amb el dogma de la Trinitat, a partir de les prèdiques 
de Sant Atanasi davant els temples d’observança ariana, durant la 
Antiguitat Tardana (entre segles III i VIII aproximadament), en una 
expressió de religiositat popular conservada fi ns l’època romànica.

Sigui com sigui, el curiós del cas es que ja són tres les esglésies amb 
aquest mateix grafi t, i totes relativament properes una de l’altra. 
Potser algun dia se’n traurà el veritable entrellat. Mentrestant, si 
algun dia us pica la curiositat, podeu agafar el cotxe, i fer un tomb 

 El trident o forca i les dues creus, al portal sud de Santa Maria de Lavit. Degut al tipus 
de pedra poc porosa, es la que es veu millor; es la més nítida.

 El trident o forca i les dues creus, al portal de migdia de Sant Martí Sadevesa.

El grafit, idèntic en els tres casos, té forma de 
trident o de forca, disposat en sentit vertical i 

amb els tres braços de la mateixa alçada

 Les portalades de Santa Maria de Lavit i de Sant Martí Sadevesa.



NÚM. 67  DESEMBRE 2021      15

HISTÒRIA

pels tres llocs i comprovar-ho in situ (a Sant Martí Sadevesa caldrà 
demanar la clau a les Caves Naveran, o a la masia de Can Fàbre-
gues o Cases de Baix per accedir a la capella).

Val a dir, que dels tres grafi ts, el més net, observable amb més de-
tall, és el de Santa Maria de Lavit. Els altres dos, picats damunt de 
pedra de turó més porosa, són un xic més difícils d’apreciar. Però 
en tots els casos són ben apreciables de prop (més que no pas en 
fotografi a).

Un altre curiós grafi t el trobem al portal adovellat de la masia de 
Can Parellada de la Mata, bastida sobre el que fou l’antic Maset de 
Can Parellada de la Mata, quan es va construir la nova carretera de 
Sant Boi de Llobregat a La Llacuna, el 1883, i la família es va traslla-
dar des la masia del Molí Parellada fi ns aquí.

Aquest antic portal (millor dit, part d’un antic portal), desco-
bert fa pocs anys en unes obres, estava amagat sota el el ci-
ment i el guix i mostra, en dos carreus contigus, diverses creus 
(dues en un,  i quatre en l’altre, que acaben amb el que sem-
bla també un trident o forca invertida). Molt curiós tot plegat. 
L’enigma, està servit.

Pere Rovira i Alemany

 EI trident o forca amb les dues creus, a la portalada de Sant Quintí de Mediona. 

 Les creus i els que sembla un trident invertit, al que fóu Maset de Can Parellada de la 
Mata, avui Can Parellada de la Mata. 

 Part de l'antic portal adovellat del Maset de Can Parellada de la Mata.

Fe d’errades

L’article titulat Noranta anys de la proclamació de la Segona Repú-
blica, publicat al núm. 66 de la revista El Cep, l’agost de 2021, en la 
secció d’Història, anava signat per Pere Rovira, per error, quan hauria 
d’haver anat signat per Fina Ferrer, que és la seva autora.
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Després de l’èxit de la primera edi-
ció de la Fira de Nadal, aquest any 

l’Ajuntament ha volgut consolidar el 
projecte de dinamització del comerç lo-
cal. Durant tot el matí de dissabte 18 de 
desembre, des de les 10h fi ns a les 14h, el 
carrer Major s’omplirà novament de para-
detes i activitats. L’objectiu és incentivar 
el comerç local just abans de Nadal i, per 
això, l’Ajuntament tindrà una parada on 
bescanviarà els tiquets de compra en bo-

tigues del poble per una bossa dissenyada 
per a l’ocasió i un clauer creat pels usuaris 
del Centre de Serveis de Torrelavit. Els que 
no hi puguin ser aquest dia podran recollir 
l’obsequi passant per l’Ajuntament.
La Fira de Nadal va néixer per donar a 
conèixer l’oferta dels comerços del poble 
i posar en valor els productes de proximi-
tat en plena pandèmia. D’aquesta mane-
ra, el govern municipal volia fer un gest 
d’agraïment a la professionalitat i la qua-

litat del servei que els comerços locals 
van oferir durant els mesos de confi na-
ment i restriccions de mobilitat per asse-
gurar que els veïns de Torrelavit tingues-
sin tot el que necessitaven.

La primera edició de la mostra va ser un èxit 
i això ha portat l’Ajuntament a plantejar 
aquesta trobada com una cita anual de pro-
moció dels productes locals just abans de 
les festes de Nadal.

Segona edició de la Fira de Nadal
El 18 de desembre el carrer Major s’omple de paradetes 
i jocs per a tota la família

protagonitzarà un espectacle itinerant 
pel carrer Major.

Durant tot el matí, al pave-
lló poliesportiu, els equips 

d’hoquei del CET recolliran 
diners en els diferents par-
tits. I l’endemà al matí, 
la secció de Patinatge 
del CET també tindrà una 

guardiola per recollir diners 
coincidint amb el Festival de 

Nadal.
I, finalment, el mateix dissabte a les 

19h, els alumnes de l’Escola de Música de 
l’Alt Penedès (EMAP) faran el Concert de 
Nadal. També en aquest esdeveniment hi 
haurà una guardiola per recollir diners en 
benefici de la Marató.

Un matí de Marató

A partir de les 11h 
hi haurà jocs gegants 

al carrer Major

L’objectiu és 
incentivar el 

comerç local just 
abans de Nadal

acle itEl fet que la Fira de Nadal coincideixi 
amb la celebració de la Marató de 

TV3 permetrà organitzar activitats per 
recollir diners a favor de la Marató, que 
aquest any destinarà els beneficis a la 
investigació sobre les malalties mentals.

A partir de les 11 h hi haurà jocs gegants 
al carrer Major per a la mainada, amb 
una aportació mínima de 2€, 
que es destinaran íntegra-
ment a la Marató.
A les 12 h, l’artista Jam 
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En acabar la part més formal de l’acte realitzat al 
Casal de Cultura, vam poder gaudir d’un recital de 

poesia  musicalitzada feminista a càrrec de Natalia 
Yanot a la veu i Michelle Blues a la guitarra i la veu. A 

la sortida, tots els assistents van ser obsequiats amb 
una bossa, gentilesa de l’Ajuntament de Torrelavit, dissen-

yada per a l’ocasió per la mateixa Natalia Yanot. Els que no vau po-
der venir a l’acte però voleu tenir la bossa, la podeu passar a recollir 
pel Casal de Cultura o per l’Espai Jove.

El passat 3 de novembre els veïns i veïnes de Torrelavit es van 
sumar als actes de concentració i rebuig convocats arreu de 

Catalunya per la violació ocorreguda a Igualada coincidint amb 
els actes de la Castanyada. Una jove de tan sols 16 anys va ser 
violada i agredida brutalment en sortir d’una discoteca, un fet 
massa habitual últimament. Un camioner va trobar la noia in-

conscient i va alertar els serveis d’emergències que la van tras-
lladar a l’hospital. 
En el transcurs de l’acte es va llegir un manifest en el qual es 
rebutja que no es repeteixin fets com aquest, i que el fet de ser 
dones no pressuposi haver de sortir obligatòriament acompan-
yada o tenir por de sortir, sobretot a la nit.

Prou violències 
masclistes !

Prou agressions a les dones

El 25 de novembre, 
nova reivindicació 

contra el masclisme a 
Torrelavit

que la va

n

La del 25 de novembre és una data que ens agradaria poder deixar 
de marcar en negreta al calendari, perquè això voldria dir que vi-

vim en una societat sense violència masclista, però malauradament 
cada any ens hem de continuar reunint per reivindicar que ja n’hi ha 
prou  i que volem una vida lliure de violències.

Un grup de voluntàries i voluntaris del poble ens van 
llegir el manifest d’aquest any que ens recordava 
que encara hi ha massa casos de violència contra 
les dones (física, psicològica, vicària, econòmica, 
digital...) i ens demanava la implicació de tothom 
per acabar amb la societat patriarcal en la qual vi-
vim. Davant de totes aquestes violències masclistes 
tenim un gran repte: actuar de forma estructural, pre-
ventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. 
Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol 
dels espais i àmbits ha de ser l’eix de qualsevol societat demo-
cràtica i les institucions que la formen.
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Cap a un riu 
més sostenible

Recentment s’ha celebrat la Cimera 
del Clima, un espai per fomentar el 

diàleg sobre la crisi climàtica que vivim i 
mirar de buscar solucions i compromisos 
compartits entre els diferents estats par-
ticipants.

En aquests esdeveniments hi sentim a 
parlar molt del concepte de sostenibi-
litat, el qual podríem definir com “la 
capacitat de proveir el millor possible 
avui sense posar en perill els recursos 
de demà” i traslladar-ho i aplicar-ho en 
el sentit més ampli i a tota mena de re-
cursos: econòmics, materials, humans, 
socials i ambientals.

Aquest, doncs, és un tema global i trans-
versal i, per tant, ens afecta a tots 
i totes, visquem en una gran 
ciutat, aïllats en una mun-
tanya, a la perifèria o en 
un poble com Torrela-
vit. És per això que, en 
la mesura del possible, 
hem d’intentar actuar 
de manera responsable i 
sostenible. En aquest sen-
tit, a Torrelavit, l’Ajuntament 
està apostant per accions sos-
tenibles i que fomenten el reciclatge, 
com per exemple la recollida de residus 
selectiva porta a porta o la campanya 
Adeu plàstics.

Des del Centre d’Interpretació de l’Aigua 
també ens sumem a aquest moviment 
en pro de la sensibilització vers la ne-
cessitat de posar en valor i actuar a fa-
vor d’actituds i iniciatives que fomentin 
comportaments responsables i actituds 
sostenibles.  Per això, entre d’altres, ens 

fem ressò d’una iniciativa co-
munitària i responsable amb

el medi com és El Camí del Riu.
La recuperació d'aquest espai flu-

vial, amb tota la seva flora i fauna  és,
en definitiva, una acció de responsabili-
tat vers el nostre entorn natural.

I és que gràcies a l’acord de tots els ajun-
taments de la llera del Riudebitlles per
recuperar aquest singular espai natural
malmès pels abocaments de les indús-
tries, a dia d’avui podem dir que la qua-
litat de l’aigua ha millorat, retornant fi ns
a un 85% de la seva puresa original, de la
mateixa manera s’estan recuperant tam-
bé la fl ora i la fauna de la ribera.

Els visitants que rebem al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua valoren molt 
positivament aquesta iniciativa, ja que 
prenen consciència que aquestes ac-
cions, per petites que siguin o puguin 
semblar, poc a poc van donant els seus 
fruits. 

Gràcies a actuacions com aquesta, avui 
és possible fer un passeig resseguint el 
Riudebitlles (des de Subirats fins a Me-
diona) gaudint d’un paisatge excepcio-
nal i d’una aigua neta i pura que, fins i 
tot, quan el temps acompanya, ens per-
met fer una capbussada com ja feien els 
nostres avis i àvies.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA

Els visitants del 
Centre d’Interpretació 

de l’Aigua valoren molt la 
recuperació de la qualitat 

de l’aigua del riu

L’Ajuntament aposta per accions 
sostenibles que fomenten el 

reciclatge
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F ins ara, l’any 2021 ha estat bastant sec, només hem supe-
rat la pluja mitjana de cada mes al juliol i al setembre. Ha 

plogut 88 dies i en total han caigut 249’3 litres, quan normal-
ment ja en portem 383. Ha plogut bastants dies, però molts 
d’aquests dies ha estat pluja inapreciable pel pluviòmetre i és 
l’any amb menys pluja fins a l’octubre. El dia amb més pluja 
va ser el 31 de juliol, amb 34’5 litres i intensitat màxima de 
112’8 l/h. La temperatura ha anat canviant, amb alguns dies 
molt càlids i alguns dies molt freds. La temperatura màxima 
va ser de 38’1 graus el 12 d’agost i la mínima de -3’2 graus el 6 
de gener. A l’estiu vam tenir algunes nits bastant fredes, com 
la de l’1 d’agost amb 12’5 graus. Al setembre les temperatures 
han tornat a ser més altes, i ha estat l’any que arribem als 30 
graus fins més endavant.

Sant Martí Sadevesa, 22/6/2021 a les 
19:02, mirant al nord

Aquesta fotografi a es va fer una tarda del mes 
de juny, amb bastanta inestabilitat. Hi ha un 
cúmul congestus que està creixent, com pas-
sa moltes vegades als migdies i tardes d’estiu. 
Molts migdies d’estiu, si fa calor i hi ha prou hu-
mitat, a les zones amb muntanyes, l’aire ascen-
deix fi ns al nivell de condensació i es comença 
a fer un cúmul fractus, que és un cúmul petit 
amb poc desenvolupament horitzontal i verti-
cal. Si hi arriba més humitat, pot anar creixent 
fi ns a convertir-se en un cumulonimbus que 
pot fer moltes tempestes. 

El temps Oriol i Bernat Salavert - www.meteosadevesa.cat

L’enigma
Amb aquesta nova imatge volem tornar 
a posar a prova el vostre coneixement del 
municipi i la vostra habilitat. En aquest oca-
sió ens heu de dir el següent:  

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

Els tres primers a encertar-ho tindreu com a obsequi una ampolla de cava o 
vi que podreu passar a recollir pel Casal de Cultura. És important que sigueu 
ràpids perquè només hi ha premi per als tres primers.

Enigma del número passat d’El Cep
Es tracta d’un cedre emble-
màtic de més de 40 anys que 
es troba en un jardí particu-
lar, però que es veu molt bé 
des de diferents punts de la 
via pública. Concretament 
l’arbre es troba al jardí de les 
caves Àngela Marquès.

Els tres guanyadors d’una ampolla de cava han estat:
1.Carme Pitarch
2.Lluc Vidal
3. Dolors Vallvé

Gràcies a tots i totes  per la vostra participació.
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El dia 10 de març l’alumnat de la comu-
nitat de grans (4t, 5è i 6è) de l’escola J.J. 

Ràfols va fer una sortida al Poble Espanyol 
(Barcelona) amb la intenció d’aprendre 
més sobre el lloc i l’artesania dels mosaics. 

El dia va començar amb molta energia a les 
9h del matí, concretament a l’aparcament 
de terra de damunt de l’escola. El dia pintava 
gris i amb intencions de ploure, però això no 
va impedir-nos passar-ho fantàsticament. 

Quan vam arribar al nostre destí després 
de gairebé una hora de trajecte, ens vam 
organitzar en petits grups sota una carpa 
gegant, que estava tota decorada amb 
plantes precioses. Allà vam esmorzar 
mentre sentíem el so de la pluja. Vam tenir 
moltíssima sort, ja que va parar molt aviat 
i la monitora ja venia a recollir-nos per co-
mençar les activitats. Ens va explicar coses 
molt interessants sobre el Poble Espanyol 
mentre anàvem passejant pels màgics ca-
rrers de la ciutat: quan va crear-se, el mo-
tiu, què representa... 

Tot seguit vam anar a conèixer la Júlia, una 
artesana del vidre que ens va ensenyar la 
tècnica del mosaic premsat. Aquesta tèc-
nica consisteix en agafar petits vidres i 
premsar-los sobre un motlle amb ciment, 
amb la intenció de crear formes increïbles. 
Més tard ens va deixar entrar al seu taller, 
on vam observar tots els treballs, que ens 
va deixar meravellats! 

Quan la Júlia va acabar, ens va venir a bus-
car altra vegada la nostra monitora, que 
ens va deixar practicar la tècnica que ens 
acabaven d’ensenyar fent uns fantàstics 
sotagots! 

En acabar vam anar a visitar una sala im-
mensa on ens van posar un vídeo de les 
festes més conegudes d’Espanya: els cas-
tells, festes majors, la tomatina, San Fer-
mín... 

Quan vam sortir va començar a ploure 
moltíssim. Com que era l’hora de dinar 
vam anar sota uns porxos molt grans que 
ens aixoplugaven. Allà vam quedar-nos ju-
gant a un munt de jocs mentre esperàvem 
que ens vingués a recollir el conductor 
de l’autobús, el qual ens va posar una 
pel·lícula de tornada cap a Torrevit.

LA CASTANYADA A L’ESCOLA 
J.J. RÀFOLS 

La Castanyada ha tornat a arribar a l’escola 
J.J. Ràfols i com cada any tornem amb més 
ganes que mai a celebrar-la. Com ja sabem 
no únicament es celebrar la Castanyada, 
sinó que també arriba Halloween. 

Les diferents comunitats han treballat 
amb moltes ganes per deixar els passadis-
sos ben macos. 
- Els petits han fet taules amb fruits típics 

de la tardor: castanyes, pinyols, monia-
tos, magranes...  

- Els mitjans han fet uns arbres preciosos 
que decoren les parets de l’escola.  

- Els grans han penjat del sostre dels ves-
tíbuls unes manualitats maquíssimes 
de castanyes.  Per acabar de fi nalitzar 
la setmana, tota l’escola va realitzar 
un espectacle de ball al patí de l’escola. 
Aquest ball el vam estar preparant tota 
la setmana i la veritat és que va quedar 
meravellós!  En acabar, cada un va portar 
de casa seva panellets i/o castanyes per 
fer un berenar conjunts al pati de l’escola.  

La comunitat de Grans visita 
el Poble Espanyol

Aquest any 
hem recuperat la 

Castanyada i la festa 
de Halloween
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Hem començat el curs amb energies, 
amb incorporacions noves, i amb la 

ferma decisió de fomentar al màxim la 
participació de les famílies en la comunitat 
educativa.
Actualment, un tant per cert de les famílies 
de l'escola som membres de l'AMPA. Des 
de la Junta agraïm la confi ança i alhora us 
animem a anar més enllà: ser membres ac-
tius encara que no estigueu a la Junta.
Hem engegat aquest curs amb un canvi de 
nom, seguint la tendència que permet re-
presentar  totes les tipologies de famílies, 
hem passat de dir-nos Associació de Mares 
i Pares d'Alumnes, a Associació de Famílies 
d'Alumnes de l'Escola J. J. Ràfols, per tant, a 
partir d'ara: tots som AFA!

A banda del nom, hem renovat i ampliat 
la junta. Hem modifi cat els càrrecs i acollit 
nous membres. Els integrants de la junta 
anterior ens hi hem mantingut per fer tras-
pàs de tasques i competències.
Creiem que seria molt enriquidor si el 
màxim possible de famílies poguessin pas-
sar per la junta de l'AFA en algun moment 
de la seva estada a l'escola, per aportar el 
seu tarannà, la seva visió, i poder seguir fent 
relleus compartits.

Aquest any, tal i com hem explicat a les 
assemblees, encarem entre altres reptes, 
el futur del servei de menjador. Liderarem 
una comissió per tractar-ho i, de nou, volem 
animar-vos a participar-hi i a aportar tot allò 

que sigui possible. Tota ajuda sumarà i serà 
clau per trobar la forma adient de mantenir 
el servei i oferir-lo de la millor manera  a tots 
els usuaris. Us arribarà pels canals habituals 
però, si hi voleu ser actius, ens ho podeu fer 
saber adreçant-vos a la junta a través del cor-
reu de l’AFA ampa@torrelavit.cat.
I més participació! Moltes gràcies a aquells 
que vau donar suport a les propostes que 
vam treballar entre tots per presentar als 
Pressupostos Participatius. Gràcies als vos-
tres vots van passar a ser fi nalistes, i una 
d’elles es farà realitat!

Finalment, aprofi tem per desitjar-vos molt 
bones festes!!!

Junta AFA Escola J. J. Ràfols

Ens renovem!

El divendres 12 de novembre, els nens i 
nenes de la comunitat de mitjans vam 

rebre la visita d’en Pep López, gràcies al Bi-
bliobús El Castellot. 

Després d’esmorzar vam anar al teatre 
de l’escola on ens esperava l’espectacle 
 Les increïbles històries del Doctor Klüp-
per. Aquest personatge va ser el xerraire 

i venedor d’enganyifes més important de 
la història, que va inventar l’elixir contra 
l’avorriment. Aquesta fórmula màgica es-
tava composta de diferents històries acom-
panyades de música amb instruments i 
cançons que ens ho van fer passar molt bé.
Vam aprendre diverses moralines gràcies 
als arguments dels contes i a les lletres de 
les cançons.
Tot el públic vam cantar i ballar al ritme 
de la música, compartint una bona estona 
dins la nostra comunitat.
Finalment, vam tenir l’oportunitat de 
fer preguntes sobre els instruments i 
l’espectacle en general.

Les increïbles històries del Doctor Klüpper

El dimecres 27 d’octubre, la Comuni-
tat de Petits vam anar d’excursió  a la 

Granja de Can Rigol, a Begues. Allà, vam 
tenir l’oportunitat de ser grangers per un 

dia, gaudint del contacte amb els animals i 
tenint cura d’ells. Mireu tot el que vam fer!

• Vam  veure pollets i ous a la incubadora
• Vam preparar sopa de pa pels galls, les 

gallines  i les oques.
• Vam  donar menjar a les ovelles i les ca-

bres.
• Vam tocar els conills i els ànecs.
• Vam passejar en carro amb l’Orelletes, un 

ruc que va anar a l’escola i que sabia con-
testar si o no a les preguntes que li fèiem.

• Vam fer una passejada pels voltants de 
la granja on vam descobrir i jugar a les 
barraques de pedra.

Després de dinar vam poder jugar al sorral, 
els tipis i els ponts de fusta i, fi ns  i tot, es-
tirar-nos a les mantes que ens van deixar.
Ens ho vam passar molt bé!

Excursió de la Comunitat de Petits
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Celebrada la Festa de la Gent Gran 
adaptada a la nova situació
La d’aquest any ha tornar a ser una Festa de la Gent Gran, amb un format 
més reduït i amb actes a l’aire lliure

La celebració va començar amb  una mis-
sa a l’església de Santa Maria de Lavit 

en què va cantar la Coral de Torrelavit i a la 
sortida, tot i que amb la mascareta posa-
da, aquest any sí que ens vam poder fer la 
tradicional fotografi a de grup. I aquí ja va 
començar l’espectacle, ja que a la sortida 
de l’església ens esperaven uns personat-
ges molt especials. En aquesta ocasió la 
companyia Fadunito, dedicada a fer es-
pectacles de carrer, va ser l’encarregada 
d’amenitzar la festa amb uns personatges 
gegants que representaven diferents rols 
de gent gran i que amb un to humorístic 
i simpàtic van intentar-nos fer refl exionar 
sobre els problemes de mobilitat amb els 

quals es pot trobar aquest col·lectiu que 
sovint s’ha de desplaçar amb cadira de 
rodes o caminadors. Els actors van acom-
panyar els assistents a la festa fi ns a la 
plaça del Casal de Cultura on va tenir lloc 
pròpiament l’espectacle. Els personatges 
van convidar a participar els assistents que 
van tenir l’oportunitat, fi ns i tot, de cantar 
i ballar amb ells.

També hi va haver un torn de parlaments 
a càrrec de la regidora de Benestar So-
cial, Anna Maria Perona, que va apro-
fi tar per donar les gràcies als diferents 
col·laboradors que any rere any fan pos-
sible aquesta celebració. També va parlar 

la presidenta del Casal de la Gent Gran, 
Mercè Galimany, que va aprofi tar per 
acomiadar-se, ja que aquest mes de no-
vembre s’ha fet renovació de junta al ca-
pdavant de l’entitat. El darrer a prendre 
la paraula va ser l’alcalde de Torrelavit, 
Manuel Raventós que també va aprofi tar 
per agrair la tasca feta per la junta sortint 
i va animar els possibles nous  voluntaris 
a incorporar-se al capdavant de l’entitat. 
Raventós va recordar que la Festa de la 
Gent Gran de l’any 2020, va ser la primera 
festa que es va celebrar a Torrelavit amb 
certa normalitat després de pandèmia, va 
ser a l'aire lliure al pati de les escoles des-
prés d’un llarg confi nament. “Per tant”, 
va dir “des de l’Ajuntament mai no hem 
deixat de celebrar, tot i que amb mesu-
res, aquest acte tant entranyable. Amb 
aquesta festa apostem per la nostra gent 
gran, els agraïm la seva tasca, els valors, 
la seva col·laboració”. Manuel Raven-
tós també va dir que des del consistori 
s’aposta per la cultura segura, esperant 
que les noves edicions d’aquesta celebra-
ció es puguin tornar a realitzar en formats 
molt similars al que estàvem acostumats.

Tots els assistents van ser obsequiats per 
part de l’Ajuntament amb una bossa de 
roba dissenyada per a l’ocasió. A l’interior 
hi havia una ampolla de cava gentilesa de 
Segura Viudas, un porta tovallons de roba 
de feltre realitzat pels usuaris i usuàries 
del Centre de Serveis i una capsa de xoco-
latines també obsequi de l’Ajuntament.
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El casal de la gent gran 
ja té nova junta
Després de l’Assemblea General de Socis/es del Casal de la Gent Gran 

de Torrelavit del passat 15 de novembre, ja podem dir que tenim 
nova junta per l’entitat , tot i que des d’aleshores  ja hi ha hagut dues bai-
xes en el que, en principi, havia de ser l’equip encarregat de tirar endavant 
l’associació durant els propers quatre anys. La nova junta està formada 
per tres persones, que encarem el nou repte amb les piles carregades i 
amb moltes ganes d’organitzar activitats per a la gent gran activa, des 
de les persones recentment jubilades fi ns als més ancians. Aprofi tant 
l’avinentesa, volem fer una crida a tota la gent de 65 anys del municipi 
perquè us feu socis/es del Casal i així poder tenir avantatges de cara a 
futures activitats. També ens agradaria que algú altre s’animés i entrés a 
formar part d’aquesta nova junta per donar-nos suport.

Alguns del projectes d’aquest nou equip són replantejar l’espai del Ca-
sal dels diumenges a la tarda, reactivant el servei de bar i disposant 
també de la biblioteca per poder-hi projectar pel·lícules o llegir la 
premsa. D’altra banda, també tenim pensada una primera activitat: el 
dinar de Nadal de socis/es del Casal!. Aquest serà el 19 de desembre al 
Casal de Cultura, sempre que les condicions sanitàries ens ho permetin 
fer sense córrer riscos. No espereu a apuntar-vos-hi!

Finalment, de cara a l’any que ve, ja estem preparant la primer sortida 
pel mes de gener. Com podeu veure, tenim moltes ganes de començar 
a moure’ns després de gairebé dos anys sense poder fer res i de poder-
vos fer propostes engrescadores i per a tots els gustos! Truca al Casal 
de Cultura i informa’t! 

Junta Casal Gent Gran

Dinamització 
de gent gran
Des del setembre i tenint en compte totes les 

recomanacions per evitar contagis de Co-
vid-19, des de la regidoria de Benestar Social vam 
posar en marxa dos tallers continuats adreçats a 
persones majors de 65 anys: Català i Informàtica. 
Havent traspassat el taller de memòria al Centre 
de Serveis, al qual us hi podeu apuntar sempre que 
vulgueu, al Casal de Cultura seguim duent a terme 
aquests dos tallers esmentats anteriorment.

A més de les sortides al teatre, de cara el gener 
també es dinamitzaran tallers puntuals com hem 
fet el passat mes de novembre amb el Cinefòrum. 
Aquest mes de desembre, concretament el dilluns 
dia 20 a les 16h, es durà a terme una conferència 
sobre la pèrdua de la memòria associada al dèfi -
cit auditiu al Casal de Cultura, a càrrec de la Clara 
Gil, experta en audició. El passat mes de setembre 
també ens van visitar els Mossos d’Esquadra per 
fer-nos una conferència molt interessant sobre les 
noves formes que els lladres utilitzen per estafar i 
robar, sobretot, la gent gran.

Cal remarcar, fi ns ara, l’èxit de la iniciativa del pro-
jecte Entrecartes, una activitat intergeneracional 
que ha permès posar en contacte les persones 
grans de Torrealvit amb nens/es de diferents Cen-
tres Oberts del Penedès. Aquest projecte, de caire 
intergeneracional, aporta molts benefi cis a la sa-
lut de les persones des de diferents punts de vista, 
tant cognitiu com emocional. Esperem que us es-
tigui agradant.

Per a més informació sobre qualsevol activitat, po-
deu trucar al Casal de Cultura (T. 938995150)
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Centre de serveis 
Escultura a la gent gran a Torrelavit

L’Ajuntament de Torrelavit ha instal·lat 
una escultura amb la silueta d’una 

parella d’avis, creada en ferro Corten, a 
l’entrada del Centre. Els usuaris volien 
que hi hagués algun element identifi ca-
tiu que permetés donar més visibilitat al 
centre com a espai de trobada de la gent 
gran. Donem les gràcies a l’Ajuntament de 
Torrelavit per escoltar els nostres suggeri-
ments i ho fem amb un poema: 

Agafats de la mà
Caminarem junts

Que els anys que portem a sobre
Ens uneixen, agermanen

I ens fan iguals.

Celebrem el dia internacional i la 23a 
Festa de la Gent Gran de Torrelavit
El dia 1 d’octubre se celebra el Dia Inter-

nacional de la Gent Gran. És una data 
que atorga reconeixement a la que és, de 
ben segur, l’etapa més llarga de la vida. La 
longevitat de l’ésser humà implica la neces-
sitat d’aconseguir una vellesa digna i segu-
ra. En aquest sentit, és necessari eliminar 
estigmes, evitar estereotips i valorar com 
es mereix la Gent Gran. És fonamental que 
totes les persones, tinguin l’edat que tin-
guin, se sentin útils, estimades i preservin 

el màxim possible les seves capacitats i, per 
tant, l’autoestima. Els usuaris del centre un 
any més aportem el nostre granet de sorra 
a la 23a Festa de la Gent Gran de Torrelavit, 
amb la creació d’un porta tovallons de feltre 
de colors per tots els assistents. Donem les 
gràcies a la regidora de Benestar Social i a 
l’Ajuntament de Torrelavit per confi ar amb 
nosaltres un any més. Com ens agrada dir 
a nosaltres: no només som persones grans, 
sinó que també “SOM GRANS PERSONES”.
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El passat mes d’octubre  es va fer al 
Casal de Cultura una sessió formati-

va teòrica i pràctica oberta a tothom per 
donar a conèixer les principals pautes 
de funcionament dels desfibril·ladors 
externs automàtics instal·lats a la plaça 
del Casal i a la zona esportiva municipal. 
D’aquesta manera, en cas d’emergència 
el màxim nombre possible de veïns i veï-
nes en coneixeran el funcionament bàsic, 
tot i que es tracta d’un tipus d’aparells 
molt automàtics que en tot moment et 
van dient què cal fer.

Primer de tot cal saber si la persona que 
està estirada a terra inconscient respira 
o no, tirar-li el cap enrere per compro-
var-ho i trucar al 112. Mentre no arriben 
els professionals sanitaris fer massatge 
cardíac i en cas de tenir el desfibril·lador 
a prop anar-lo a buscar. Cada dos minuts 
l’aparell analitza l’estat del pacient i et 
va dient què has de fer. Per tant, no cal 
tenir por perquè no  hi ha possibilitat de 
fer descàrregues si la màquina no de-
tecta que el cor tremola i que és estric-
tament necessari. Reaccionar a temps 
és bàsic, per aquest motiu si l’aparell el 
tenim molt lluny d’on som nosaltres no 
cal que perdem el temps anant-lo a bus-
car perquè possiblement quan tornem al 
lloc dels fets ja sigui massa tard.

La sessió,  a càrrec d’un especialista en 
emergències mèdiques, va tenir una part 
més teòrica i una altra més pràctica on la  
vintena d’assistents a la sessió van tenir 
l’oportunitat de posar en pràctica els co-

neixements adquirits. Gràcies a aquest ti-
pus d’aparells s’ha aconseguit salvar mol-
tes vides. Per això, és important tenir-ne 
d’instal·lats en diferents punts del poble i 
saber-los utilitzar.

Curs pràctic per conèixer el funcionament 
dels desfi bril·ladors externs

Un dels serveis externs que ofereix el Centre de Serveis de To-
rrelavit són els tallers gratuïts de memòria i gimnàstica per 

a persones majors de 65 anys. La fi nalitat dels tallers és treballar 
de manera íntegra l’estimulació de les capacitats físiques i cog-
nitives de les persones grans i promoure un envelliment actiu, 
evitant el sedentarisme intel·lectual i físic.

El taller de gimnàstica es realitzarà els dimarts i divendres de 16 a 
17 h. I el taller de memòria, els dijous de 16.30 a 18.30 h. Es desen-
voluparan amb totes les recomanacions i restriccions per evitar 
contagis de Covid-19. 

P e r 
a 

més informació i per apuntar-vos, podeu trucar al Centre de Ser-
veis (T. 93 516 50 51). Animeu-vos a participar en els tallers. Pas-
sarem una estona entretinguda mentre treballem la memòria o 
la mobilitat.

Tallers externs de memòria 
i gimnàstica al centre per a 
persones de més de 65 anys
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Torrelavit,
aquest any 
sí, va poder
celebrar la 
Festa Major!

Amb un format diferent a causa  de 
les condicions pandèmiques que ens 

acompanyaven, la Comissió de Festes ens
vam haver de reinventar i pensar un nou 
format que complís amb la normativa vi-
gent en aquell moment. 

Infl ables, tobogan urbà, espectacles per a 
tots els públics, concurs de guarnir carrers 
i balcons, concerts de tots els tipus... Un 
ampli ventall d’activitats van omplir el cap 
de setmana de Festa Major. Com sempre,
les activitats amb infants van ser les que 
van rebre millor resposta. Volem donar les 
gràcies a les famílies que, una vegada més, 
van confi ar en nosaltres i van apostar per 
la cultura segura i de proximitat.

Per altra banda, volem expressar la nostra 
disconformitat amb totes aquelles per-
sones que no van mostrar cap mena de 
respecte cap a l’esforç  de la Comissió, les 
voluntàries culturals, l’Ajuntament i els 
artistes que vam rebre. Des de queixes so-
bre l’organització fi ns a festes alternatives 
al costat dels espais on es duien a terme 
els actes o concerts amb entrades pràc-
ticament exhaurides però sense públic... 
L’exposició dels fets parla per si sola.

No obstant això, volem donar les gràcies als 
torrelavitencs i torrelavitenques que sí que 
vau participar activament, que ens vau mos-
trar el vostre suport i ens vau acompanyar 
durant el cap de setmana. Us animem a se-
guir gaudint de la nostra cultura, com sem-
pre, des del respecte i la responsabilitat.

I ja ho sabeu, si creieu que podeu aportar 
millores a les festes del poble, us encorat-
gem a unir-vos a la Comissió!

Comissió de Festes
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Àmplia oferta d’activitats 
esportives i culturals
El passat mes d’octubre des del Casal 

de Cultura i l’Escola Esportiva de To-
rrelavit vam posar en marxa una àmplia 
oferta de propostes per tots els gustos i 
edats. Malgrat que encara estem vivint 
moments d’incertesa, la resposta per 
part dels torrelavitencs i torrelaviten-
ques ha estat molt positiva i totes les 
activitats s’han pogut tirar endavant.

La principal novetat d’aquest curs era 
que algunes de les activitats esportives 
canviaven de lloc i passaven de fer-se 
al Casal de Cultura a les noves sales del 
pavelló poliesportiu municipal. Si teniu 
ganes d’estar actius, informeu-vos per-
què encara sou a temps d’apuntar-vos 
a allò que més us agradi. Al Casal de 
Cultura s’ofereixen tallers de la-
bors, patchwork, punt de creu, 
català, informàtica i mòbil, 
sardanes, ioga i pilates. Al 
pavelló poliesportiu, hi 
podeu fer manteniment, 
zumba, judo, hipopres-
sius i defensa personal. 
A més, com ja es va fer el 
curs passat, a Can Rossell 
també s’hi ofereix l’activitat de 
ioga els divendres a la tarda. Si us agra-
da cantar, també teniu la possibilitat 
d’apuntar-vos a la Coral de Torrelavit, 
que es reuneix al Casal de Cultura per 
assajar els dimecres a 2/4 de 9 del ves-
pre. Quinzenalment també es reuneix al 
Casal el grup de suport, un grup que es 
va crear per donar suport als cuidadors 
de persones depenents però que ha anat 
evolucionant i s’ha convertit en un grup 
de suport en un sentit molt més ampli 
on es tracten temes de reflexió molt in-
teressants sota la supervisió del psicòleg 
Martí Garcia.

La principal 
novetat d’aquest 

any és que algunes 
activitats canvien de 

lloc

Quinzenalment 
es reuneix al Casal 

un grup de suport als 
cuidadors de persones 

depenents
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Cuina Sense Pares 

El dimarts 2 de novembre es va realit-
zar el taller de Cuina Sense Pares a cà-

rrec de la Diputació de Barcelona a l’espai 
jove de Torrelavit. L’activitat es feia amb 
la col·laboració del servei de Joventut de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. 
En total hi van participar vuit joves torre-
lavitencs. 

Durant l’activitat, els joves van elaborar 
un menú amb receptes fàcils i saludables, 
prenent consciència d’una alimentació 
equilibrada i de proximitat, i cuinant d’una 
manera senzilla i autònoma. 

Sortida Jove a Port Aventura

E l passat diumenge 7 de novembre 
es va dur a terme la Sortida Jove 

a Port Aventura que, des de fa un 
parell d’anys és una de les activitats 
mancomunades per excel·lència i que 
es realitza conjuntament amb altres 
municipis de la comarca. Aquest any, 
respecte als anteriors, va adquirir una 
nova dimensió amb la participació de 
280 joves penedesencs.   

La sortida es va superar sense incidents 
pel que fa a la situació actual i en tot 

moment es va actuar segons les mesu-
res del protocol Covid. 

L’activitat va ser organitzada per les àrees de 
Joventut de disset municipis de l’Alt Pene-
dès: Avinyonet del Penedès, Castellví de la 
Marca, el Pla del Penedès, Font-rubí, la Gra-
nada, les Cabanyes, Olesa de Bonesvalls, 
Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Sant Llorenç d’Hortons, Sant 

Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, 
Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix i Vilobí 
del Penedès. Cal destacar la coordinació i el 
treball en equip dels tècnics i tècniques de 
Joventut que fa que aquest tipus d’activitats 
siguin possibles. Afegir que amb aquestes 
accions es vol afavorir un oci econòmica-
ment assequible per a les famílies dels mu-
nicipis organitzadors, a més de fomentar la 
participació i inclusió dels joves veïns. 

Activitats al 
Casal Jove 
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Després d’un llarg estira i arronsa i molts dubtes, es va decidir re-
prendre la Diada del Correllengua. Si al 2020 la pandèmia —de 

manera obligada— ens va fer desistir; enguany, amb les coses força 
millor, i amb les corresponents mesures de prevenció i protecció, 
vam decidir reprendre la festa, encara que de forma restringida.
Així, el 19 de setembre, després d’alguns dies de pluges i temps in-
segur, vam aprofi tar l’oasi de bon temps per, de bon matí,  empren-
dre una nova caminada local. La ruta triada va ser: “Caminada per 
indrets amb referències de fets locals ocorreguts en les sis guerres 
hagudes durant el segle XIX”. Així, amb diverses parades i lectures 
de textos, es va donar veu i comentar diferents fets succeïts en els 
nostres dos pobles. Textos apareguts en diaris i revistes de l’època; 
en records comptats pels nostres avantpassats locals que ens han 
arribat de generació en generació; i en unes curioses memòries 
autobiogràfi ques d’un dels fets. Si alguns dels fets ja s’havien pu-
blicat en els dos llibres d’història de Torrelavit, se n’hi han sumat 
una colla més de nous que s’han recuperat. Així, es van llegir cinc 
textos de la Guerra del Francès; dos de la Guerra de la Regència 
d’Urgell; un de la Revolta de 1927; deu de la Primera  Guerra Carli-
na; dos de la Segona; i deu de la Tercera.
Un dels més curiosos és una dura batalla duta a terme dins el nucli 
urbà de Terrassola el dia 7 d’octubre de 1822 (farà 200 anys aviat), 
en un dia de festa a 2/4 de 3 de la tarda, on una columna liberal va 
encerclar el poble per totes bandes, car havia estat ocupat per una 
banda de facciosos absolutistes. Els assetjats dispararen des de les 
fi nestres, i foren perseguits fi ns i tot per les teulades de les cases, 
amb trets i diversos morts. Un altre, unes memòries que expliquen 
al detall, amb la prèvia planifi cació, la captura a Cal Vicari del Ca-
rrer del Bosc, del cap facciós o carlí Sellarès per part dels mossos 
d’esquadra, amb el seu cap disfressat de captaire.
Les mesures anti Covid ens van fer canviar el lloc de l’esmorzar (Plaça 
de Pau Vidal, espai públic) per un altre en plena natura, com hem fet 

sempre. Sobre una setantena de persones van seguir la caminada, 
enfangada, però en un dia netíssim, exuberant de verd i sense ni un 
núvol. Esmorzar d’entrepans de botifarra embolcallats individual-
ment, begudes, garlanda, moscatell i cafès, servits de la mateixa 
manera pel sacrifi cat grup d’intendència, a qui cal agrair el gest. 
Una part divertida va ser remuntar, per unanimitat (hi havia una al-
ternativa per si de cas) una part del Torrent de Mas Vendrell, esce-
nari d’algunes de les anècdotes, amb fang argilós i fi ns i tot alguns 
pèlags d’aigua entollada. En fi , una matinal ben aprofi tada de bona 
companyia, natura, història, cultura, i esport.

Correllengua 2021: La Represa 

Lluitem i guanyem la independència
Un any més la Diada Nacional de Cata-

lunya ha estat una jornada reivindica-
tiva a la qual alguns torrelavitencs també 
s’han volgut sumar. En aquesta ocasió, sota 
l’eslògan Lluitem i guanyarem la indepen-
dència, la mobilització es va centralitzar a la 
ciutat de Barcelona on es va fer una marxa 
en moviment des de la plaça Urquinaona 
fi ns al Parlament de Catalunya, baixant per 

Via Laietana i fi ns arribar al Parc de la Ciu-
tadella. L’Ajuntament de Torrelavit, com en
altres ocasions,  tenia un autocar reservat
perquè tothom qui volgués pogués  anar-hi,
però, fi nalment, es va haver d’anul·lar per
falta de gent. De tota manera, les persones
que s’havien apuntat van tenir l’oportunitat
d’anar-hi conjuntament amb autocar amb
els veïns i veïnes de Sant Sadurní.

L’acte institucional de l’Onze de Setembre a 
Torrelavit es va fer la vigília al Casal de Cultu-
ra coincidint amb l’acte de presentació de les
propostes que passaven a la fase de votació 
dels Pressupostos Participatius. L’alcalde de 
Torrelavit, Manuel Raventós, acompanyat 
dels regidors del consistori va llegir el ma-
nifest en un acte que va acabar amb el cant 
d’Els Segadors.
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El passat 4 de juny el Departament 
de Cultura va celebrar el Dia de 

l’Associacionisme Cultural a Sant Andreu 
de la Barca. En aquest acte va tenir lloc 
el lliurament per part de la Consellera de 
Cultura dels diplomes a les entitats que 
celebren aniversaris destacats, com ara 
la nostra associació que aquest any cele-
bra el seu 25è aniversari.
Van anar a recollir el premi Ignasi Font i Ele-
na Mestres, en representació de l’entitat.

Assemblea dels donants 
de sang a Torrelavit
El passat 19 d’octubre els delegats de l’Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès 

van celebrar la seva assemblea general a Torrelavit. La trobada estava pendent des 
de feia més d’un any i mig però s’havia pogut fer a causa de la pandèmia. Un dels punts 
destacats de la reunió va ser escollir un nou president per substituir Xavier Raventós, que 
va morir el  passat 21 d’abril. L’encarregat d’ocupar aquest càrrec a partir d’ara serà el sa-
durninenc Josep Renau. Un cop acabada la reunió, els assistents es van fer una fotografi a 
de família i van sopar al restaurant El Forn d’en Pep. 

Reconeixement a l’entitat 
Amics del Pessebre de 
Torrelavit pels seus 25 anys

Reis

Des de la Comissió de Reis us volem 
informar que estem treballant per 

seguir fent que xics i grans puguem 
viure la nit més màgica de l’any amb 
la màxima normalitat i seguretat.
La Recepció amb el Patge Reial serà 
el diumenge 26 de desembre (hora 
per concretar), i també podreu 
deixar les vostres cartes a la bústia 
reial que s’instal·larà al mateix lloc 
que l’any passat, a la plaça superior 
del Casal de Cultura de Torrelavit.
En futurs programes especí-
fi cs i a les nostres xarxes socials 
us anirem informant de nove-
tats, horaris i canvis d’última hora.
I recordeu que els Reis ho veuen TOT !! 

Aquest any no hi 
haurà Pastorets

El grup de teatre Pels Pèls hem 
considerat que davant el repunt 

de casos de Covid-19, aquest any no 
representarem Els Pastorets, tant per 
seguretat dels actors com del públic. 
Disculpeu les molèsties. Seguim tre-
ballant en noves obres, properament 
ja us anirem informant.

Grup de teatre Pels Pèls

El passat 27 de novembre els setantins de Torrelavit van estar de celebració. Van co-
mençar el dia amb una visita a les caves del Molí Parellada i, seguidament, van menjar 

a les mateixes instal·lacions, un bon dinar amb pastís personalitzat amb la fotografi a de 
quan van celebrar els 50 anys. Tots coincideixen que va ser un dia complet i molt bonic i ja 
tenen ganes de repetir.

Feliços 70 anys
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Commemorem 
l’1 d’octubre

L’Ajuntament de Torrelavit va com-
memorar l’1 d’octubre amb la 

lectura d’un manifest a la plaça que 
porta aquest nom, davant l’edifi ci de 
l’escola J. J. Ràfols. Acte seguit, els 
assistents es van dirigir al teatre del 
Casal de Cultura per gaudir d’una de 
les joies del cinema mut, la pel·lícula 
City Lights, de Charles Chaplin.

Mor Cristóbal 
Florido

El veí de Torrelavit, Cristóbal Flori-
do, va morir el passat 25 d’octubre 

a l’edat de 100 anys. Florido era 
l’últim testimoni viu de l’activitat 
dels camps d’aviació del Vesper de la 
Gloriosa, on havia treballat durant la 
guerra civil com a ajudant de mecànic 
amb camp de Torrelavit.
Cristóbal Florido va ser un testimoni 
clau per conèixer alguns detalls de la 
tasca feta des dels camps d’aviació 
republicana i per promoure els valors 
de la pau i la justícia.
L’Ajuntament de Torrelavit lamenta la 
seva pèrdua i es compromet a treballar 
per mantenir viva la seva memòria.

Per sisè any consecutiu el grup d’adults 
de l’Agrupació Dansaire de Torrelavit 

ha  participat en la trobada d’esbarts or-
ganitzada per l’Obra del Ballet Popular 
a Montserrat. Aquesta trobada normal-
ment es fa el mes de maig però, a causa 
de la pandèmia, aquest 2021 es va haver 
d’ajornar i fer-la el passat 28 de novembre.  
En la trobada hi han participat un total de 
16 grups vinguts d’arreu de Catalunya, gai-
rebé 300 dansaires, que van haver de ba-
llar onze balls diferents acompanyats per 
cobla a la plaça de davant del monestir en 
unes condicions climatològiques força ad-

verses, ja que feia un dia gèlid i ventós en 
plena onada de fred.
L’any vinent  serà la 65a edició d’aquest 
aplec i coincidirà amb el cap de setmana 
de la romeria de Torrelavit a Montserrat el 
diumenge 22 de maig.

Després del casal d’estiu hem tornant 
per fer la prèvia a la rutina de l’escola 

amb el casalet de setembre. 
Aquest agost-setembre més de trenta 
infants van fer possible el Casalet que ha 
tingut més èxit fi ns el moment. Van ser 
dues setmanes intenses en les quals junts, 
infants i monitores, vam poder viatjar per 
les nostres pors, fomentar l’esport mixt, 
experimentar amb guix i slime, conèixer 
l’entorn de Torrelavit pel riu, visitar els ani-

mals del Molí Blanc i, vam acabar amb una 
cloenda que ens va deixar ben exhaustes al 
Salting de Vilanova. 

Va ser una bona manera de carregar pi-
les abans de començar l’escola, fer noves 
amistats o retrobar-nos amb les que l’estiu 
havia separat, conèixer més el nostre po-
ble i a nosaltres mateixes, però sobretot va 
ser fantàstic poder donar una mica de vida 
a Torrelavit. 

Les mascotes van tancar la temporada 
de piscina amb una jornada de portes 

obertes en benefi ci de l’Associació d’Amics 
per la Defensa dels Animals del Penedès. 
Durant tot un matí els propietaris de gos-
sos van poder compartir el recinte amb els 
seus animals de companyia. L’èxit i el bon 
funcionament de la jornada permet pensar 

que la iniciativa podria tenir continuïtat la 
pròxima temporada de bany.

El grup de dansaires de 
Torrelavit balla a Montserrat

Èxit del Casalet de setembre 
amb més de 30 infants

Les mascotes tanquen 
la temporada de piscina
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SOCIETAT

DES DEL DILLUNS 13
TIÓ GEGANT

Al costat de l’església de Sant Marçal
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

XERRADA SOBRE COM ENS PODEN AFECTAR ELS PROBLEMES 
D’AUDICIÓ EN LA NOSTRA MEMÒRIA
A les 16 h al Casal de Cultura
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Organitza: Servei Dinamització gent Gran

DIVENDRES 17
FESTA DE NADAL 
Al Centre de Serveis 
Amb l’actuació de la Coral de Torrelavit
Organitza: Centre de Serveis

DISSABTE 18
FIRA DE NADAL 
De 10 a 14 h al carrer Major 
Paradetes, animació, jocs gegants per la mainada amb l’objectiu 
de recollir fons per La Marató de TV3 i moltes sorpreses més.
Organitzen: Ajuntament de Torrelavit i Casal de Cultura

CONCERT DE NADAL
A les 19h al teatre del Casal de Cultura
A càrrec dels alumnes de l’EMAP
Organitza: EMAP amb la col.laboració de l’Ajuntament de Torrelavit i el Casal de Cultura

DIUMENGE 19
FESTIVAL DE NADAL DE LA SECCIÓ DE PATINATGE DEL CET
A les 12 h al pavelló poliesportiu 
Organitza: CET

DILLUNS 20
DONACIÓ DE SANG 
De 17 a 21 h al Casal de Cultura
Organitza: Banc de Sang amb la col.laboració de l’Ajuntament de Torrelavit

DEL 23 DE DESEMBRE AL 5 GENER
CASAL ESPORTIU DE NADAL 

DISSABTE 25
PESSEBRE VIVENT DE TORRELAVIT 

De 18.30 h a 20.30 h al Vilet
Organitza: Vivim el Nadal Torrelavit

DIUMENGE 26
RECOLLIDA DE CARTES PER PART DEL PATGE REIAL
A les 18 h al Casal de Cultura
Organitza: Comissió de Reis de Torrelavit

DIVENDRES 31 

CAP D’ANY
Campanades i castell de focs per tancar el 2021 i començar el 2022 
amb molta il·lusió.
A les 12 de la nit
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

DIUMENGE 2 GENER
TROBADA DE CORALS 
A les 18 h al pavelló poliesportiu municipal 
Interpretaran conjuntament l’obra Jesucrist Superstar.
Organitza: Coral de Torrelavit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrelavit i el Casal de Cultura

DIMECRES 5 GENER
CAVALCADA DE REIS

A les 17.45 h a Can Rossell, i a les 18.45h cavalcada pels carrers de 
Torrelavit. 
Organitza: Comissió de Reis de Torrelavit

Agenda activitats desembre i  Nadal 2021



Amb 91 anys es fa càrrec de la cava i cuida el 
marit amb tota la dedicació i les difi cultats 

afegides que la Covid-19 han incorporat a les 
nostres vides. El servei a domicili que garanteix 
el comerç local del poble és una gran ajuda.

Com ho fa per estar tan bé?
Jo menjo poc. Sempre he estat de menjar poc. 
Quan era joveneta hi havia moltes coses que no 
m’agradaven i ara ja m’he fet gran i continuo igual. I 
també treballo molt. No m’assec tres hores davant 
de la televisió. M’agrada tenir les coses bé... I em 
poso nerviosa quan veig que tinc coses per fer...

A vegades, no podem fer tot el que volem 
quan volem...
Sí. És cert. Amb els anys te n’adones. I ara, el meu 
marit està més delicat, i no puc fer les coses quan 
voldria però també aprenc a deixar-les per un al-
tre moment. Sap què passa? Jo sempre he pensat 
molt en els altres... Quan era petita patia pel pare. 
Em feia por que no li passés res, sobretot durant la 
guerra. Jo era molt petita. Els meus pares van ser 
molt bona gent i molt treballadors... i me n’alegro 
molt d’haver-los pogut cuidar. El més important 
és tenir il·lusió per les coses que fas. I jo sóc molt 
pràctica. Sempre ho he estat.

Vostè va fer de modista a Torrelavit.
Sí. Molts anys. Quan tenia vint anys vaig anar a 
aprendre a cosir i, després, vaig començar a co-
sir i quan les noies plegaven de la fàbrica venien 
i cosien. N’aprenien o m’ajudaven per pagar-se 
el vestit que volien estrenar.

Quina roba cosia?
Cosíem de tot. Feia roba de tot tipus i també 
vestits de núvia.

Es va cosir el seu?
El meu vestit de núvia el va cosir la modista que 
me’n va ensenyar. Però va ser ben senzill perquè 
em vaig casar amb un vestit jaqueta negre. Hi va 
haver qui va dir que m’havia casat amb el vestit 
de la meva mare (riu)... Jo vaig pensar que si em 
feia un vestit jaqueta ja en tenia prou i el podria 
aprofi tar per altres ocasions. És que jo no he 
estat mai d’aparentar res. Sóc una persona sen-
zilla, i m’agrada fer les coses bé i ser coherent 
amb el que penso.

Què en recorda dels seus anys de mo-
dista?
Va ser un temps molt maco. 
Aleshores la roba era molt cara 
i la gent no tenia tants mitjans 
per anar a Barcelona a comprar 
un vestit. Així que jo els cosia el 
vestit aquí.

I quan van decidir obrir la cava?
A la casa on vivíem abans hi havia moltes es-
cales i aquí on tenim la cava hi teníem terra. 
Aleshores vam pensar que podríem fer-nos 
una casa i aprofitar per muntar una petita 
cava on vendre el producte de les nostres vi-
nyes. Som una cava molt petita i fem poques 
ampolles però, amb això, hem anat tirant. És 
que a Torrelavit, abans, es vivia més del que 

donava la terra i de quatre animals que te-
níem... i la gent tenia menys necessitats. No 
hi havia grans rics, però la gent anava fent. A 
partir dels anys 60, el jovent va anar marxant 
per anar a estudiar, van tancar les fàbriques 
de paper i tot va anar canviant.

Què li agrada de la feina a la cava?
M’agrada el tracte amb el públic. Sempre ho ha-
via fet i m’agradava trobar-me amb els clients 
que tornen... i tenir algun detall amb ells. Això 
m’agrada molt. Però ara, amb aquesta pandè-
mia tot s’ha complicat molt... És difícil poder 
rebre la gent a casa amb tranquil·litat perquè hi 
ha hagut tants morts, oi?

Quins records té de quan era petita?
Recordo un mestre, el senyor Llare-

na... Va ser un molt bon mestre. I 
recordo patir pel pares quan era 
petita. Passava ànsia que no els 
passés res... La vida és una il·lu-

sió i, a mesura que et fas gran, la 
vas perdent.

Quin lloc li agrada més de Torrelavit?
Nosaltres ens vam fer la casa aquí perquè hi 
teníem un terreny. I és un lloc molt maco. A 
mi m’agraden molt els llocs on toca el sol. 
Aquí ens toca el sol però a la tarda de seguida 
es pon. En canvi, al Carrer del Bosc ara hi es-
tan fent cases molt maques a prop de les es-
coles. Allà queden més airejats i tenen molt 
de sol. I el sol dona molta vida.

ENTREVISTA

“La vida és una il·lusió 
i a mesura que et fas 
gran la vas perdent”
Angela Marquès. Cavista

És una dona senzilla. No li agrada parlar 
dels altres ni saber més del compte. Va 

viure molts anys al costat de l’església de 
Sant Marçal, on va fer de modista. Cosia 

i ensenyava a cosir en un temps en què 
estrenar un vestit no era tan fàcil com ara. 

Quan ho va deixar, va muntar la cava que 
porta el seu nom. 

Jo no he estat 
mai d’aparentar 

res. Sóc una persona 
senzilla i m’agrada fer 

les coses bé


