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EDITORIAL

Mirem el futur amb 
optimisme

Sant Jordi ha arribat amb optimisme. Sortim al carrer i ens tornem a veure 
les cares i els somriures, i hem començat a aparcar les mascaretes per a 

ocasions especials. Això no vol dir que haguem aparcat la prudència. La pan-
dèmia ens ha ensenyat que hem d’estar sempre alerta, però també que hem 
d’aprofitar els bons moments quan els podem viure. I ara podem dir que som 
en un bon moment. Vam acomiadar el 2021 amb escepticisme, ja que la sise-
na onada de la pandèmia va provocar un alt repunt de contagis, i va obligar 
a mantenir els formats més continguts d’algunes de les festes que recollim 
en aquest número 68 de la revista El Cep i, fins i tot, a suspendre algunes 
activitats. Els membres de la Comissió de Festes ho diuen en els seus escrits 
i cal remarcar-ho: la bona predisposició dels veïns de Torrelavit a participar i 
la capacitat d’adaptació a cada moment han permès mantenir viva l’agenda 
festiva i cultural que ens caracteritza. I ara, encara més.

Mirem endavant amb optimisme perquè veiem que estem començant a supe-
rar una etapa fosca i n’estem satisfets. Des de l’Ajuntament també estem sa-
tisfets de poder anunciar nous projectes. Després de l’èxit en la convocatòria 
dels pressupostos participatius, l’obligació del govern que encapçalo és reco-
llir les propostes de la ciutadania i, aquest 2022, fer-les realitat. Algunes de 
les propostes guanyadores ja s’han executat com el lliurament del material 
esportiu al pavelló i del material per al local social de Can Rossell, i d’altres, 
com la pista de pàdel i el circuit d’exercici exterior, seran realitat abans no 
acabi l’any. Aquest projecte participatiu i obert ens ha obligat a canviar la 
mentalitat a l’hora de plantejar l’acció de govern i pensar en formats compar-
tits que, a la fi, són més democràtics i justos. 

I també en aquest sentit hem optat per posar en marxa el model de re-
collida selectiva porta a porta de quatre fraccions. Amb aquest model, a 
partir de l’estiu, els únics contenidors que quedaran al carrer seran els de 
vidre. L’objectiu d’aquesta proposta és millorar encara més els resultats de 
separació i reciclatge que ja tenim a Torrelavit i contribuir clarament a fer 
un país més sostenible. El nou model permetrà, també, a la llarga que es 
puguin aplicar taxes individualitzades i més justes en funció de la quantitat 
de residus generats per família. Perquè l’objectiu final de tot és aconseguir 
reduir la quantitat de residus generats, promoure la reutilització i embrutar 
menys el planeta. Sabem que Torrelavit només és un granet de sorra, però 
creiem que també podem accelerar el canvi en el model de gestió dels resi-
dus tant a l’Alt Penedès com a les comarques veïnes.

És indiscutible que Torrelavit és un poble solidari i acollidor. Ho vam demos-
trar, un any més, per la Marató de TV3, ho hem fet recollint aliments per a 
Càritas i amb una campanya de solidaritat i suport a Ucraïna. I no deixarem 
de fer-ho. Perquè ho portem a la sang. Perquè, a Torrelavit, som bona gent! 
Moltes gràcies a totes i tots els que us moveu desinteressadament pels al-
tres. Amb vosaltres fem gran el nostre poble.

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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Invertiran 340.000 euros a arranjar i 
reordenar la zona esportiva exterior  
El projecte incorpora les propostes guanyadores dels pressupostos 
participatius i l’adequació i millora de l’entorn

L'alcalde, Manuel Raventós, va explicar 
al ple que el projecte s'executarà dins 
del 2022 i que les obres, un cop hagin co-
mençat, duraran aproximadament quatre 
mesos. El projecte incorpora també els 
treballs d’estabilització del sòl per garan-
tir resultats de qualitat en la construcció 

de la pista de pàdel que s’ubicarà 
en la zona més estable després 

de construir-hi una llosa. Per 
decidir-ho, el govern munici-
pal ha encarregat un estudi 
del comportament del sòl 
en aquesta zona, abans de 

redactar el projecte.

La proposta del govern va te-
nir el suport del grup municipal de 

JxT, a l’oposició, que només va demanar 
que es repensi la decisió d’instal·lar la 
zona d’autocaravanes en aquest espai 
perquè considera que aquesta activitat 
necessitarà ampliar-se i ocuparà la zona 
d’aparcament que hi ha ara.

El projecte 
s’executarà dins 

el 2022 i les obres 
duraran quatre 

mesos

L’Ajuntament de Torrelavit va aprovar el 
mes de març, per unanimitat, el pro-

jecte d'arranjament i  reordenació de la 
zona esportiva exterior, a la part nord del 
pavelló poliesportiu. El projecte suposa 
una inversió de 340.000 euros i contem-
pla la construcció de la pista de pàdel 
i la instal·lació d'un circuit de 
cal·listènia (exercici exte-
rior), dues de les propostes 
guanyadores dels pressu-
postos participatius que 
es van convocar durant 
el 2021. 

La proposta del govern 
municipal preveu, a més, 
l'enjardinament dels talussos, la 
construcció d'una escalinata d'accés  al  
pavelló des del pàrquing,  i la instal·lació 
d'una zona de jocs infantils en un dels 
extrems que ara ocupa la pista de tennis, 
a més d’una petita zona d’autocaravanes 
en un extrem del pàrquing.
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"Hem fet una inversió que ajuda a fomentar 
els hàbits saludables"

“Ara hem vist que les demandes  
de la ciutadania es tenen en compte”

El passat mes de gener, l’alcalde, Manuel 
Raventós, i la regidora d’Esports, Aida Al-

caide, van lliurar al pavelló poliesportiu el pa-
quet de material per a la pràctica d’esports 
d’autodefensa que es va comprar amb la 
partida corresponent dels pressupostos par-
ticipatius del 2021-22
Per recollir-ho, hi havia el professor de judo, 
Joan Monge, i els seus alumnes.

Joan Monge és professor de judo des de 
fa sis anys i instructor de Defensa Per-
sonal per a adults, des d’en fa tres. Ell va 
ser l’impulsor de la proposta per adquirir 
material esportiu als pressupostos partici-
patius del 2021-22. L’objectiu era aprofitar 
aquesta oportunitat per superar aquesta 
mancança i poder practicar aquests es-
ports en millors condicions. 
Monge recorda que quan van començar 
amb les primeres classes de judo només hi 
havia dues alumnes, Alba Rojas i Alba Mo-
reno. En aquell moment, l’escola va cedir el 
tatami, material indispensable per poder 

fer les classes. Però amb els anys, el club 
ha anat creixent tant en nombre d’alumnes 
com en resultats i els pressupostos partici-
patius van ser una gran opció per aconse-
guir el material necessari per millorar les 
condicions d’aprenentatge i entrenament.
Monge creu que, en aquest moment, a Tor- 
relavit, el judo és una gran opció per als 
infants que vulguin practicar un esport 
individual que transmeti grans valors, i 

que ajudi a fomentar un model de vida 
saludable. Assegura que el fet que la seva 
proposta fos escollida va ser una sorpre-
sa positiva: “Feia falta una mica de sort 
i l’hem tinguda", afirma. Segons ell, els 
pressupostos participatius ens han permès 
fer “una inversió que ens ajuda a fomentar 
l’esport i els hàbits saludables, físics i men-
tals”. I, això, “a llarg termini, és una gran 
inversió per a la població.” 

A final de febrer, l’alcalde, Manuel Raven-
tós, i el regidor d’Hisenda i Comuni-

cació, Sergi Urbano, van lliurar el material 
comprat per adequar el local de Can Ros-
sell per a l’ús dels joves del nucli. El paquet 
de material incloïa un televisor, un sofà, i 
unes taquilles, entre altres coses. 

Els joves van rebre el material molt con-
tents i satisfets.
L’any passat els joves de Can Rossell es van 
organitzar i van pintar i netejar el local so-
cial amb la voluntat de demanar el suport 
de l’Ajuntament per millorar la instal·lació, 
ja que aquest és un espai que utilitzen ha-
bitualment. Per això, el mobiliari que s’ha 
comprat amb aquesta partida dels pres-
supostos participatius del 2021-22 és un 
primer pas que han entès com una opor-
tunitat per millorar les infraestructures 
municipals.

Els joves de Can Rossell entenen que 
els pressupostos participatius els han 
donat l’oportunitat d’involucrar-se ac-
tivament en les decisions que afecten 
el municipi i convertir-se en part activa 
a través de la seva proposta. Per això, 

no descarten tornar a presentar noves 
propostes la pròxima convocatòria, ja 
que ara han vist que “les demandes de la 
ciutadania es tenen en compte” i això, 
segons ells, és clau per animar els veïns 
a participar.
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El conseller d’Empresa i Treball, Roger 
Torrent, va defensar l’equilibri entre 

una indústria puntera i innovadora i un co-
merç de proximitat i artesanal per verte-
brar el territori. Ho ha fet en la seva visita 
a Torrelavit, en el marc d’una visita a dife-
rents municipis de l’Alt Penedès, el passat 
20 d’abril. Torrent va poder conèixer de 
primera mà el potencial i els projectes de 
creixement de Cartonatges Font, empresa 
líder del packaging, i també va poder veure 

i conèixer la realitat del petit comerç i els 
productes artesanals de Torrelavit.

El conseller va destacar la necessitat de 
fer conviure aquestes dues realitats per fer 
avançar el país de forma competitiva i di-
ferenciada. Segons ell, “Catalunya necessi-
ta la indústria innovadora que representa 
Cartonatges Font, però també els produc-
tes artesanals d’un comerç de proximitat 
que ens ajuda a vertebrar els municipis”.

L’alcalde, Manuel Raventós, va agrair la 
visita del conseller i la seva predisposi-
ció a conèixer la realitat del municipi des 
del punt de vista de les necessitats de les 
empreses del territori. Segons Raventós, 
és molt important que les persones que 
dirigeixen el govern de la Generalitat co-
neguin de primera mà la realitat de pobles 
com Torrelavit, ja que és als pobles on cada 
dia sorgeixen projectes que fan avançar el 
conjunt del país.

El conseller Torrent defensa l’equilibri entre 
indústria puntera i comerç de proximitat  
Visita Cartonatges Font i algunes botigues del carrer Major

Despleguen la fibra òptica 
al nucli de Can Rossell 
Durant el mes de març es van fer les tasques d’instal·lació de fibra òptica al 

nucli de Can Rossell. Aquest és l’últim nucli de Torrelavit on es fan les tas-
ques de cablejat i això permetrà que tots els veïns de Torrelavit tinguin l’accés a 
la fibra garantit. 
El desplegament de la fibra òptica al nucli de Can Rossell era un dels compromi-
sos del govern municipal i un dels reptes de la regidoria de Comunicació. Preci-
sament, el regidor Sergi Urbano assegura que els veïns de Can Rossell esperaven 
que arribés aquest moment, ja que patien molts problemes de connexió a In-
ternet, que es van accentuar amb els confinaments i la necessitat de recórrer al 
teletreball a causa de la Covid-19.
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Inversions al Teatre 
de l’Escola

L’escola J. J. Ràfols immersa en el canvi
El projecte de naturalització del pati es desenvoluparà en diferents 
fases i suposarà una inversió de 48.000 euros

L’última setmana abans de les vacances 
escolars de Setmana Santa, aprofitant 

que l’alumnat estava de colònies, van co-
mençar les obres de naturalització del pati 
de l’escola J. J. Ràfols de Torrelavit. El pro-
jecte, que s'executarà en diferents fases, 
suposarà una inversió de 48.000 eu-
ros, i preveu la plantació de nova 
vegetació i la creació d'espais 
didàctics en diferents zones 
del pati, entre altres coses.

L’objectiu de l’Ajuntament 
amb aquesta inversió és 
afavorir la creativitat, la 
consciència mediambiental i 
posar les bases d’una escola més 
sostenible i adaptada a les noves ne-
cessitats sorgides durant el confinament i 
la pandèmia, amb espais exteriors prepa-

rats per treballar el contingut curricular 
fora de les aules tradicionals i potenciar 
els espais d’ombra al pati.

El projecte de naturalització suposarà la 
creació d’un túnel viu, una cabana, i uns 

bancs naturals a la zona dels pins, a 
més d’un jardí de la pluja que ser-

virà per resoldre els problemes 
d’humitat que pateix habi-

tualment la façana poste-
rior de l’edifici. En aquesta 
segona fase (en la primera, 
durant les vacances de Na-

dal, es va fer la instal·lació 
del rec i es va plantar nou ar-

brat) es donarà forma al projecte 
que es desenvoluparà tenint en comp-

te les necessitats sorgides pel fet de treba-
llar amb plantes vives.

Amb la voluntat de millorar les instal·lacions de l’escola, 
l’Ajuntament de Torrelavit ja fa mesos que treballa en dife-

rents tipus d’inversions a l’edifici amb la voluntat d’actualitzar els 
serveis i adequar els espais a les necessitats educatives actuals. 
Durant la tardor del 2021, amb un ajut del Departament d’Educació de la Generalitat es va fer una inversió de 6.000 euros en la mi-
llora de l’equip de so i llums, el projector i la pantalla del Teatre de l’Escola. Aquest espai és un referent per al municipi, ja que durant 
molts anys va fer de teatre municipal i va acollir moltes de les activitats tradicionals que se celebraven a Torrelavit.

L’objectiu és 
afavorir la creativitat 

i la consciència 
mediambiental



8    EL CEP Butlletí Informatiu de l’Ajuntament de Torrelavit 

MUNICIPAL

Netegen la llera 
del Riudebitlles

L’ADF de Torrelavit compra  
un cotxe per millorar el servei

L’Ajuntament de Torrelavit, amb una 
subvenció de l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA), ha executat aquest hivern 
les tasques de neteja de la llera del Riude-
bitlles, en el tram que va del Pont de Cal 
Mussons al Parc de les Pubilles. Aquest 
projecte, que costarà 80.000 euros, for-
ma part del compromís de manteniment 
d’aquest espai, per on passa el Camí del 
Riu, un dels reclams de promoció turísti-
ca que Torrelavit vol impulsar. A més, la 
neteja de la llera del riu permet millorar 
l’accessibilitat a les zones forestals més 
properes al poble que en un moment de 

sequera, com l’actual, són zones amb alt 
risc d’incendi.
La neteja de la llera del riu permet eliminar 
les restes vegetals, troncs i arbres tombats 
acumulats en les darreres avingudes i evi-
ta que aquestes restes puguin actuar com 
a preses improvisades i provocar riuades 
sobtades en algun tram del corrent flu-
vial. Durant la neteja també s’aprofita per 
eliminar espècies invasores i exòtiques i 
millorar l’ecosistema ecològic propi de la 
zona i es retiren abocaments incontrolats 
de plàstics, bidons, llaunes o altres residus 
que es traslladen a la deixalleria.

L’Associació de Defensa Forestal 
(ADF) de Torrelavit, amb el suport de 

l’Ajuntament, va comprar un nou vehicle 
que han començat a preparar amb dipòsit i 
kit d’extinció per donar un millor servei du-
rant la temporada d’estiu. El president de 
l’ADF, Pol Llopart, va explicar que l’entitat 
va decidir aprofitar un romanent i afegir-
hi l’import de les pròximes subvencions de 
l’Ajuntament i la Generalitat. 

L’ADF de Torrelavit, durant els mesos 
d’hivern, fa tasques de desbrossades, acla-
rides i retirada d’arbres que han caigut o 
que estan malalts, i els mesos d’estiu els 
destina a fer tasques de vigilància i suport 
en cas d’incendi tant a Torrelavit com als 

municipis veïns. El canvi climàtic, però, és 
una de les raons per les quals aquest ca-
lendari tradicional està canviant. El passat 
mes de febrer, l’ADF de Torrelavit va donar 
suport en un incendi a la Llacuna. “Fa més 
de 100 dies que no hi plou”, va destacar Pol 
Llopart, en referència a la zona cremada. 
Segons ell, és molt important eliminar la 
massa morta que sobrecarrega el sota-
bosc per reduir el combustible, sobretot, 
de cara a l’estiu després d’un hivern tan sec 
com l’actual.

El passat mes de febrer, l’ADF de Torrela-
vit també va actuar en un foc als Horts del 
Forn. L’incendi va començar en una barraca 
però també va afectar una zona de mas-

sa forestal i canyes. L’endemà de l’incendi, 
l’ADF va ajudar el propietari a netejar la 
zona afectada.

Si vols ser voluntari de l’ADF de Torrelavit 
has de trucar al T. 663806107   

Reunió 
d'alcaldes del 
Camí del Riu 
el Dia Mundial 
de l'Aigua
A lcaldes i regidors dels municipis 

que integren el Camí del Riu es 
van trobar al Centre d’Interpretació de 
l’Aigua de Torrelavit amb motiu del Dia 
Mundial de l’Aigua. Després d’una visita 
guiada al centre, l’alcalde i la regidora 
de Turisme de Torrelavit, Manuel Raven-
tós i Teresa Mateu, van posar aquesta 
infraestructura a disposició de la resta 
d’ajuntaments amb l’objectiu de pro-
moure el Camí del Riu com un espai de 
promoció de la zona. Raventós va dir 
que Torrelavit és “un poble acollidor” de 
persones i de noves iniciatives i va cele-
brar la implicació que ha sorgit arran de 
la incorporació d’un col·lectiu artístic al 
Molí Xic i la voluntat del CEPvi (Centre 
d’Estudis del Paisatge Vitivinícola) de 
generar propostes a partir d’un debat 
sobre l’element de l’aigua en mig d’un 
paisatge vitícola.

Si vols ser 
voluntari de 

l’ADF truca al 
663806107

 L'actuació 
costa 80.000 

euros 
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Nova zona  d’aparcament 
al carrer del Molí
L’Ajuntament ha urbanitzat el tram del carrer del Molí que se situa entre 

els torrents de l’Arboçar i de Mas Vendrell, amb la intenció d’ordenar i 
millorar l’aparcament en aquest punt. 
El projecte, executat per l’empresa Construccions Munné, ha suposat una 
inversió aproximada de 57.000 euros per a l’Ajuntament de Torrelavit, i ha 
permès habilitar set nous llocs d’aparcament, a més d’un espai més amable 
i segur per als vianants.
Un cop acabades les obres, la intenció de l’Ajuntament és inaugurar el nou 
espai i la instal·lació de l’escultura Vasos Comunicants el 12 de juny a les 
12 del migdia. Aquesta peça que es col·locarà a la nova plaça és obra de 
l’escultor Jordi Cuyàs i està dedicada als donants de sang del municipi. Amb 
aquesta iniciativa, el govern municipal volia  ordenar una zona amb molta 
afluència de cotxes a causa de la proximitat del bar, i com a zona de pas 
per accedir, des de diferents nuclis del poble, a l’escola i a la zona esportiva.

Nova zona d’esbarjo  
per a gossos
Torrelavit va inaugurar el passat mes de febrer la nova zona d'esbarjo per 

a gossos que l'Ajuntament ha adequat al barri de la Pineda.
La iniciativa, que va sorgir d'un grup de veïns del poble, permetrà tenir un 
espai on els gossos podran córrer i esbargir-se sense anar lligats, i trobar-se 
amb altres animals.
L'Ajuntament va obrir l'espai oficialment el 13 de febrer amb un obsequi per 
als usuaris. A la nova àrea d'esbarjo per a gossos hi ha una font, papereres i 
alguns bancs per descansar.

Quim Bazaga 
substitueix  
Alba Campos

Porta nova al 
Casal de Cultura

La regidora de Junts per Torrelavit Alba Campos 
va anunciar el passat mes de febrer la seva de-

cisió d’abandonar l’Ajuntament per dedicar-se a la 
seva família i el seu futur fill. Campos, que consi-
dera una “grata experiència” haver format part del 
grup municipal de JxT a l’Ajuntament assegura que 
continuarà col·laborant 
amb l’equip i donant su-
port als seus companys 
però ho farà allunyada de 
la primera fila.

El seu lloc l’ocuparà Quim 
Bazaga, vuitè a la llista 
que JxT va presentar a les 
eleccions de 2019.

Durant el 2021 s’han canviat les cortines de la 
sala de plens, s’ha substituït l’aparell d’aire 

condicionat per un de nou de la mateixa sala i s’ha 
canviat la porta principal d’accés al Casal de Cultu-
ra, amb el suport d’una subvenció de la Diputació 
de Barcelona. La porta que hi havia es va instal·lar 
l’any 1994 i s’havia hagut de fer arreglar diverses 
vegades perquè es descentrava. La porta que s’ha 
instal·lat ara, tot i que és similar i del mateix color, 
és força més reforçada i segura.
Durant aquest any 2022 s’acabaran de canviar les 
cortines de la resta de finestres del vestíbul, es can-
viaran les cadires de la biblioteca i la sala de plens, 
s’arreglaran els llums d’emergència i es posarà aire 
condicionat al vestíbul i a la biblioteca, que són els 
dos únics llocs del Casal on encara no n’hi ha.
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Relleu a les files de  
JUNTS PER TORRELAVIT

En el ple ordinari municipal celebrat el passat 14 de febrer 
en el darrer punt de l’ordre del dia es va prendre conei-

xement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament 
de Torrelavit de la companya Alba Campos Mitjans que va 
sortir escollida en les darreres eleccions municipals com 
a regidora del grup municipal de Junts per Torrelavit dedi-
cant-se a les regidories de Cultura i Benestar Social, Joven-
tut i Educació. En el seu comiat com a regidora va mani-
festar que “Ha sigut una grata experiència poder treballar 
per Torrelavit des del grup municipal de Junts per Torrelavit, 
però ara he decidit fer un pas al costat i cedir el meu càrrec 
a un company de la llista per tal de poder-me dedicar a la 
meva família i al meu futur fill. Seguiré treballant pel grup 
municipal donant suport als meus companys/es”.
Des d’aquí volem reiterar les gràcies a l’Alba —manifestades pel 
cap de llista, Ramon Riera, en el mateix plenari— per la seva de-
dicació i treball efectuat durant aquests quasi tres anys com a 
regidora de l’Ajuntament de Torrelavit i desitjar-li molta sort en 
aquesta nova etapa que iniciarà. Agraint-li igualment, l’exercici 
de responsabilitat i honestedat realitzat a l’hora de prendre 
aquesta decisió motivada pel canvi de les seves circumstàncies 
personals les quals no li haguessin permès la dedicació neces-
sària per atendre les obligacions inherents al càrrec.

D’altra banda, informar-vos que la persona que cobrirà el 
lloc vacant serà el Quim Bazaga Mestres, que la majoria de 
tots vosaltres coneixeu. Per tant, en el proper ple que es 
convoqui acceptarà el càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Torrelavit assumint les regidories que fins ara portava l’Alba 
Campos. Al nostre company Quim, també li volem desitjar 
molta sort i molts encerts com a regidor de l’Ajuntament.
Finalment, no volem acabar aquest escrit sense fer un re-
coneixement a totes aquelles persones que exerceixen de 
regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses —especialment, 
en el món local— que dediquen part del seu temps personal 
i familiar, que en moltes ocasions és després de les seves 
jornades laborals, als seus veïns i veïnes, al seu poble...pre-
cisament en aquests moments en què la política està poc 
considerada.

La recollida selectiva 
porta a porta 
començarà a l’estiu
La Mancomunitat està acabant 
l'ajustar els preparatius

Torrelavit s’integrarà al model de recollida de residus porta a 
porta, de quatre fraccions, a partir de l’estiu. La Mancomunitat 

Penedès-Garraf està ajustant els preparatius per començar al llarg 
dels pròxims mesos amb la intenció de millorar encara més els re-
sultats de separació i reciclatge dels residus generats a Torrelavit, i 
el compromís de la ciutadania amb un entorn més sostenible, tal 
com passa en la majoria de municipis on s’aplica la recollida porta a 
porta. L’entrada en funcionament del nou model de recollida de resi-
dus permetrà alliberar els carrers de contenidors (només quedaran 
els de vidre) i oferir una imatge més neta i endreçada del nucli urbà. 
Durant els pròxims mesos, una educadora ambiental s’incorporarà 
un dia a la setmana a la plantilla municipal per garantir el suport 
necessari de l’Ajuntament a la implantació correcta del nou model. 
Mentrestant, es convocaran tres actes informatius per explicar el 
nou sistema de recollida a la població, amb tota la documentació i 
informació sobre el tema. 
L’alcalde, Manuel Raventós, creu que és molt important entendre 
els avantatges que aportarà la recollida porta a porta, no només 
per a l’entorn i el municipi, ja que el nou model permetrà també 
aplicar una taxa individualitzada d’acord amb la quantitat de resi-
dus que generi cada llar perquè “aquesta iniciativa és una aposta 
per un model més sostenible i també més just.”
Torrelavit s’incorpora al model de recollida porta a porta juntament 
amb Sant Pere de Riudebitlles, Mediona, Sant Quintí de Mediona, 
Olèrdola i Sant Sadurní d’Anoia. Mediona incorporarà el nou siste-
ma, tot i que no ho fa a través de la Mancomunitat. A Sant Quintí de 
Mediona i Olèrdola ja s’està fent en dues fraccions i ens el pròxims 
mesos passaran a fer la recollida de quatre fraccions, i Sant Sadurní 
d’Anoia va ser el primer municipi a aplicar el sistema a l’Alt Penedès.

TAULA IMPORTS TAXA RESIDUS A TORRELAVIT

ANY IMPORT ANY IMPORT ANY IMPORT

2012 141,63€ 2016 154,02€ 2020 170,00€

2013 149,07€ 2017 160,00€ 2021 170,00€

2014 134,80€ 2018 160,00€ 2022 194,07€

2105 141,20€ 2019 160,00€

La taxa de residus de Torrelavit inclou la recollida i la gestió de la 
deixalleria municipal
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El 10 de gener de 2020, el conseller d’Educació Josep 
Bargalló va visitar Torrelavit, l’escola J.J. Ràfols i la llar 

d’infants El Patinet. De la trobada en va sorgir la necessitat 
d’adaptar l’escola a les necessitats educatives i pedagògi-
ques actuals. Amb la comunitat educativa, es van treba-
llar les millores dels espais exteriors i de la proposta, en va 
sorgir el projecte de naturalització del pati que aquest any 
farem realitat. Alhora, amb els tècnics del Departament, es 
van iniciar unes visites i reunions de treball per adaptar la 
nostra escola amb nous espais i canvis per donar respos-
ta també a aquestes necessitats educatives. De la visita, el 
Departament d’Educació va digitalitzar el teatre de l’escola 
amb una pantalla, un canó i una taula de so. També n’ha 
sorgit un projecte de remodelació de l’escola J.J. Ràfols que 
podem resumir en: inclusió del menjador escolar a la plan-
ta baixa de l’edifici amb l’equipament d’un espai office de 
cuina i la retirada del mòdul del pati. I la redistribució  dels 
espais del 1r pis amb tres aules i un wc a cada planta. 
Aquest projecte pot ser realitat a partir del curs 2023-24 i 
estem molt il·lusionats de poder-lo fer realitat. Millorar la 
nostra escola ens dona energia per avançar i millorar els es-
pais dels nostres infants i joves que cada dia van al centre. I 
ho volem fer amb les màximes garanties per una educació 
pública i de qualitat. Projectes com aquests: naturalització 
del pati, remodelació de l’escola ens omplen d’energia per 
continuar treballant pel nostre poble i per l’educació com a 
pilar bàsic pels nostres fills i filles.
Ens il·lusiona aquests darrers mesos haver treballat per fer 
realitat els pressupostos participatius: hem fet l’entrega del 
material esportiu i l’entrega del material per al Local Social 
de Can Rossell. També hem mantingut les reunions de tre-
ball per fer realitat la remodelació de l’espai de la pista de 
tenis per a encabir-hi la pista de pàdel, una zona d’exercici 
exterior, o calistènia, sorgits dels pressupostos partici-
patius, i una zona de pícnic i joc infantil amb una millora 
de l’aparcament de la zona esportiva. Projectes que en els 
propers mesos seran realitat. Una actuació important per 
millorar un espai en l’actualitat en desús i que tanta gent ha 
demanat de remodelar i fer practicable.
Aquests projectes de futur pròxim juntament amb la recent 
obertura de la zona d’esbarjo per a gossos a la Pineda i la 
urbanització de l’aparcament del Carrer Molí que ha finalit-
zat aquest mes de març  i que pretén millorar l’aparcament 
a la zona i ordenar la cruïlla amb seguretat per a vianants i 
vehicles, són motius per continuar treballant en el Torrela-
vit que volem.
I és amb aquest horitzó que encarem aquest any 2022 amb 
ganes de continuar treballant per fer un Torrelavit millor!

Grup municipal d’ERC Torrelavit

Parlem dels projectes del 2022: 
comerç, turisme i medi ambient 
COMERÇ I TURISME: Els propers anys esperem la recupera-
ció del turisme tal i com el coneixíem abans de la pandèmia. 
Ha estat un dels sectors més perjudicats i el nostre municipi 
no n’ha estat al marge. És per això que des de la Regidoria 
de Turisme ens preparem per al futur més immediat amb la 
sol·licitud d’un Pla Estratègic de Turisme a través d’un dels 
pocs ajuts de catàleg que ofereix la Diputació de Barcelona 
als ajuntaments en matèria turística (subvencions per re-
alitzar estudis tècnics, entre d’altres). Aquest Pla Estratè-
gic de Turisme en ofereix l’oportunitat d’establir els pilars 
bàsics per aglutinar totes les propostes turístiques que po-
dem oferir com a municipi: revisar la gestió i promoció del 
Centre d’Interpretació de l’Aigua, orientar el Camí del Riu 
com a producte turístic de proximitat, incloure aquests dos 
recursos turístics del municipi com a proposta pedagògica 
escolar, definir l’estratègia a seguir amb els allotjaments ru-
rals i les activitats turístiques privades del municipi i seguir 
donant suport a la Fira de dinamització del comerç local 
que se celebra a les portes de les Festes de Nadal.

MEDI AMBIENT: La necessitat de canvi i consciencia-
ció sobre el nostre entorn natural a nivell institucional, 
d’administració pública i voluntat política, han fet sorgir els 
últims anys nous models de gestió ambiental més respec-
tuosos amb el medi ambient. Arribem a la fi del conveni i 
model de gestió de recollida de residus que tenim contrac-
tat amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, servei i submi-
nistrament de proximitat arrelat a la comarca. Segons els 
estudis que ens han fet els tècnics i per tant experts de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, i davant la complexitat 
que té del nostre municipi, ens proposen un model mixte, 
de porta a porta als nuclis urbans i comerços, d'illes tan-
cades als nuclis disseminats, masies i indústries i un punt 
d’urgència habilitat per a tothom al polígon industrial. Som 
plenament conscients que decidir el canvi cap a aquest mo-
del serà complicat en hàbits i costos i per tant creiem que ha 
d’anar lligat a una Ordenança de gestió de residus potent. 
Així doncs, si arriba el moment que aquest nou sistema si-
gui una realitat al municipi, proposem estudiar d’incloure 
una sèrie de bonificacions als veïns i veïnes que utilitzin 
correctament aquest servei: premiar l’autocompostatge, 
establir un carnet de punts d'ús de la deixalleria i promo-
cionar voluntaris ambientals d'àmbit municipal i per a les 
empreses.

Nous reptes per l’any 2022, seguim endavant per tots i totes 
els veïns i veïnes del municipi de Torrelavit.
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La Coral de Torrelavit porta el musical 
Jesucrist Superstar al poble

i de la (també lavitenca) geòloga Rosa M. 
Esbert Alemany (1941-2011), amb el desig 
de fer justícia, restituir-ne la memòria, do-
nant-les a conèixer i escampar la seva feina 
més enllà del nostre poble.
L’acte, molt emotiu, va estar acompan-
yat d’algunes cançons al piano de la Xell 
Montserrat Mestres i la veu de la Noemí 
Martínez Saavedra; i d’unes magnífiques 
lectures a càrrec de l’actriu i professora de 
teatre Maria Rodríguez Sandia.

Llibret DONES SINGULARS  
Relats sobre dones del Penedès 

Van actuar  
65 cantaires de corals 

de Torrelavit,  
Gelida i Sant Andreu 

de la Barca

El passat 5 de març el Teatre del Casal 
de Cultura es va omplir de gom a gom 

per gaudir del popular musical Jesucrist 
Superstar interpretat per 65 cantaires de 
les corals de Torrelavit, la coral Vallbardi-
na de Gelida i la coral Ferran Sors de Sant 
Andreu de la Barca  dirigides totes elles 
per Albert Folch  i acompanyades de 
quatre joves músics al violí, pia-
no, contrabaix i percussió.
Durant la primera part del 
concert, es van poder es-
coltar els principals te-
mes del musical que les 
diferents corals portaven 
assajant des de feia força 
temps:  Hosanna, Tot va bé, 
El somni de Pilat o No sé com 
estimar-lo. A la segona part, van 
cantar alguns temes nadalencs, ja que 
el concert estava previst fer-lo el pas-
sat 2 de gener per donar la benvinguda 
a l’any nou, però a causa de la pandèmia 

de la Covid-19 i al gran nombre de casos 
que van sorgir durant la sisena onada, fi-
nalment, es va decidir, per seguretat de 
tots, ajornar-lo fins que la situació fos 
més propícia.

El concert va ser tot un èxit i va agradar 
molt als assistents. El mateix concert 
també es va poder veure el passat 27 de 
febrer a Gelida i el 6 de març a Sant An-
dreu de la Barca.

Òmnium Alt Penedès feia, el passat mes 
de novembre, una crida o convocatòria 

oberta per a una mostra literària sota el títol 
Dones Singulars, amb l’objectiu de reconèixer 
mitjançant un relat literari els valors d’aquelles 
dones de la nostra comarca que han dut a ter-
me activitats veritablement rellevants, i fer-
les visibles perquè han estat protagonistes 
de fets notables, de forma anònima i altruis-
ta, però que no han rebut el reconeixement 
oportú. Dones que, pensant en el bé comú, 
han dedicat tota, o una part de la seva vida, a 
una activitat exemplar o extraordinària, sigui 
quotidiana o no, en qualsevol àmbit.
Amb la finalitat de donar-les a conèixer 
Òmnium ha publicat el llibret Dones sin-
gulars. Relats sobre dones del Penedès, que 
va ser presentat el passat 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, a l’Auditori del 
Vinseum de Vilafranca.
En total, s’hi han referenciat nou relats de 
dones que han deixat petjada en l’àmbit 

social, la docència, investigació, conser-
vació del folklore i el patrimoni, el com-
promís polític, etc. De les nou dones refe-
renciades al llibret,  tres són de Vilafranca, 
una de Pacs; i cinc de la Vall del Mediona-
Bitlles: una de Sant Quintí, una de Sant 
Pere de Riudebitlles, dues de Torrelavit, i 
una de Sant Sadurní d’Anoia. En el cas del 
nostre poble, l'historiador Pere Rovira hi ha 
referenciat les biografies de la folklorista 
lavitenca Montserrat Cardús (1887-1918), 
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La plaça del Casal de Cultura es va omplir de paradetes d’entitats i 
artesans del poble amb motiu de la Fira de Sant Jordi el passat 23 

d’abril. Dos anys després del confinament a causa de la pandèmia, les 
sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell van tornar a omplir la 
plaça de música durant les hores del migdia. I, a la tarda, el concurs de 
lectura en veu alta va tornar a reunir famílies amb textos preparats i 
molts nervis per gaudir d’aquesta esperada festa literària.

L’endemà, la festa es va acabar amb el concert a càrrec de la Coral 
de Torrelavit i el lliurament de premis del XXVII Concurs de Prima-
vera al pati de l’escola J. J. Ràfols; i l’espectacle Un passeig visual 
pel Penedès a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de l’Alt 
Penedès, al teatre del Casal de Cultura.

Sant Jordi torna a 
omplir els carrers

Històries i contes per als més menuts
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el divendres a la tarda, His-
tòries contades en llibres i boques d’Alba Martínez, va omplir la bi-
blioteca municipal de famílies amb els més menuts per participar 
en aquesta activitat pensada per gaudir de la literatura infantil més 
actual i la de sempre com un joc. Aquesta activitat, organitzada 
des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Torrelavit, té l’objectiu 
de promoure la lectura des de les edats més primerenques, de for-
ma compartida amb la família, com una eina de desenvolupament 
i creixement personal dels infants i d’enriquiment global.
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MASIA  DE  L’ARBOÇAR  (Lavit) 
Els Vallès (Segles XVII – XVIII)

Pere Rovira i Alemany 

Les primeres notícies d’aquest mas d’arrels medievals, ens venen 
donades per la documentació que guardava la casa  dels rebuts de 
les pensions dels censals que es pagaven a la Comanda de Sant Joan 
de Jerusalem —també anomenats Orde dels Germans Hospitalers 
o de Malta— (1) de Vilafranca del Penedès. El rebut més antic és de 
principi del segle XVII, exactament del 1602, de quan havien de pa-
gar el cens en aquesta comanda “6 quarteres d’ordi i 3 de forment” 
(forment = varietat antiga de blat)(2). Val a dir que molt a prop de 
la masia, hi ha encara una partida de terra anomenada “ermot dels 
Capellans”. Afegir també que a la veïna masia de Cal Matràs, també 
conreaven terres propietat d’aquesta Comanda de Sant Joan.

Al 2016, vaig poder recuperar set documents de l’Arxiu Històric de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (avui guardats a la Biblioteca 
de Catalunya). Aquests documents (escrits en català, castellà, i llatí), 
titulats “Antonio Vallés – Herencia ajena al Hospital – (1676-1736)”, ens 
donen a conèixer una mica les vicissituds adverses d’aquesta família, 
que estava formada per Antoni Vallès “Antoni Vallés, pages del Arbos-
sar, de la Parª de la Vid” i la seva esposa Teresa; i els fills Antoni, Pau, 
Maria, i sembla ser alguna altra germana. Els documents trobats es 
relacionen amb la mort d’Antoni Vallès pare; de l’Antoni Vallès fill, 
sense descendència; la condemna a galeres i l’entrada del seu germà 
Pau, malalt, a l’hospital, el 23 d’octubre del 1736, on va morir al cap de 
nou dies, el 2 de novembre del mateix any. I amb un final per aclarir.

En un primer document del 15 de març de 1729, Ignasi Sanahüja, rec-
tor de Santa Maria de Lavit, dona compte del testament i les darre-
res voluntats d’Antoni Vallès (pare), …. signat el 20 d’abril de 1728, 
atorgant a Antoni Vallès, fill seu, com a hereu universal, els béns 

mobles, inmobles, drets, forsas, acccions, … i si no vol o no viurà, 
llavors a Pau Vallès fill, o sinó a les filles, sempre seguint l’ordre es-
tablert. Entre d’altres, ho diu així :

“... Tots los altres empero bens mobles é immobles, aguts, ÿ per aver, 
vens, drets, forssas, ÿ accions mias universals, que â mi pertanyen, ÿ 
pertanyer podrán en qualsevol part del mon, per qualsevol causas, ÿ 
rahons, deixo ÿ atorch, â Antoni Vallès fill comú â mi, ÿ a Theresa muller 
mia, instituint lo dit Antoni fill meu, â mi hereu meu universal, si lo dia 
de mon obit viurà, pero â mi hereu no serà, perque no voldrà, o, no po-
drà, o, a mi hereu meu serà, però morirà sens fills llegítims, ÿ naturals, 
ÿ de carnal, ÿ llegítim matrimoni procreats, en tals casos, ÿ en quiscu 
de aquells, â ell substituesch ÿ a mi hereu meu universal instituesch, 
â Pau Vallés altre fill meu, ÿ guardant en tot lo ja dit del primer fill, 
substituesch per son ordre a las mías fillas, servant sempre lo ordre de 
primogenitura. Aquesta es la mia ultima voluntat, ….”

En el segon document, també del 15 de març de 1729, Ignasi Sana-
hüja, rector de l’església de Santa Maria de Lavit, ens diu que: 

“ Vui â vint ÿ quatre de junÿ de mil sis sents satanta, ÿ sis, lo fr. Joseph Albà, 
vicari de la Vid, religiós de la Sta. Trinitat (3), ha batejat una filla de Antoni 
Vallès, pagès del terme de la Vid, ÿ de Theresa, muller sua; foren padrins 
Jaume Jofrè fadrí Renardes, ÿ Maria Vidal muller de Pau Vidàl de Terrassola; 
se li posà nom, Maria, Elisabét, Theresa, tots del bisbat de Barna.”
O sigui, el bateig d’una filla d’Antoni Vallès —Maria— el 1676.

En el tercer document de l’abril del 1729, trobem Ignasi Sanahüja, 
rector de l’església de Santa Maria de Lavit, on diu que en el lli-
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bre dels òbits (defuncions) de la rectoria, consta que el 3 de maig 
de 1718 es donà eclesiàstica sepultura al cadàver d’Antoni Vallès 
(pare), pagès de l’Arboçar, de la parròquia de Lavit, al fossar de 
l’església (4), i se li cantaren dos oficis:

“ … Als tres de maig de mil set cens divuit se donà Ecclesiastica Sepul-
tura al cadaver del quondam Antoni Vallès, pagès del Arbossar de la 
Parª de la Vid, en lo fossar de dita Iglesia, se li cantaren dos officis. ...”
(Sembla que hi ha una errada en un dels documents, car en un 
consta la data de defunció al 1718, i a l’altre el testament al 1728)

El quart document, molt llarg, de 26 d’octubre del 1730, Maria Ber-
tràn Vallès, vidua de 54 anys (de la qual hem vist el bateig al segon 
document al 1676), diu que després d’alguns anys en què el seu 
germà Pau Vallès va ser condemnat a galeres (5), va fer donació 
de tots els seus béns a aquesta part, reservant-se 300 lliures per 
a quan en sortís, anant a l’Alcalde Major de Vilafranca. Aquest es 
nega a donar-li, a menys que li doni 75 lliures, i li diu que ha nome-
nat un administrador dels béns que posseïa Pau Vallès. Que tenia 
per procurador el rector del lloc de Lavid, i Miquel Frexas Burges de 
Vilafranca; i que per les despeses de nomenar administrador va fer 
vendre els fruits i trastos de la casa sense haver-ne donat compte i 
raó a la suplicant (o sigui, sense comptar amb ella).
Demana i suplica que pugui prendre possessió de l’heretat i casa i 
que se li doni compte i raó dels fruits i dels mobles i demés “alajas” 
(joies) que es trobaven a la casa.

El cinquè i llarguíssim document, de l’octubre de 1730, ens diu que, 
en morir, Antoni Vallès (fill i hereu), llaurador sense fills ni descen-
dents legítims, el Corregidor de Vilafranca, a fi que no quedessin 
les terres sense treballar, va dir verbalment als regidors que poses-
sin un administrador dels béns; i es va nomenar Pau Cardús, pagès 
de Lavit (6), cosa que es va fer —diu— sense les formalitats que en 
tals casos s’acostuma (no s’havia rebut informació de la identitat 
i legalitat). Estava obligat a fer inventari dels béns administrats i 
donar compte sempre que fos requerit o comparegués el succes-
sor legítim dels béns. I que no ho havia fet el 4 d’octubre del 1728, 
quatre o sis mesos després d’haver estat nomenat administrador.
Segueix dient que va comparèixer una dona (la Maria), que no té 
memòria fixa dels valors dels béns …. Li diuen que vagi a veure un 
advocat …. I, al final, diu que no l’han vista més.

El sisè document, de data 23 d’octubre del 1736, ens diu que Pau 
Vallès entrà malalt a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i que el 
2 de novembre del mateix any, va morir:

“... Pau Vallès fadrí, fill de Antoni, natural de Lavit; entrá malalt en 
lo Hospital general de santa creu de la Ciutat de Barcelona, en lo dia 
vint, ÿ tres del mes de octubre del añÿ mil set cents trenta, ÿ sis, ÿ dit 
Pau Vallès morí en dit Hospital en lo dia dos del mes de novembre, del 
sobre dit añÿ mil set cents trenta, ÿ sis. “
Total, nou dies d’estada a l’hospital, entre la seva entrada i la seva 
mort. Suposo que la dura vida a galeres, de molt d’esforç físic i 
poca o pèsima alimentació, deurien anar soscavant la seva salut.
I encara hi ha un setè document en llatí de l’església parroquial 
de Sant Salvador de les Gunyoles del terme del Castell d’Avinyonet, 
que ens parla d’un bateig a les fonts baptismals, el 28 de novembre 
del 1696, d’un tal Francisco, Miquel i Pere; fill del pagès local Miquel 
Bertràn i esposa Maria (que deu ser la Maria Vallès (Maria Bertràn Va-

• Document en llatí i català del 1729 on ens parla de la defunció d’Antoni Vallès pare 
al 1718

• Document del 1736 (en llatí i català) que ens parla de l’entrada de Pau Vallès malalt a 
l’hospital i de la seva defunció al cap de 10 dies, el 2 de novembre
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llès) esmentada, que en casar-se agafava (comú en aquell temps) de 
primer cognom, el del marit. 
A partir d’aquí no sabem com deuria acabar la cosa: qui es quedaria 
la hisenda i terres; i de quina manera; o de si la Maria remouria de 
nou el contenciós per fer-se amb la propietat familiar. Ja no en sabem 
res més fins a la segona meitat del segle XVIII. Possiblement, aquí la 
Comanda de Sant Joan ja no hi tenia res (7). 

Els Ravella Nin (Segona meitat segle XVIII)
A la segona meitat del segle XVIII, mas i terres eren propietat del 
matrimoni Ravella-Nin (Esteve Ravella Feu i Orosia Nin), i les terres 
eren treballades per un masover, la seva família i també uns quants 
rabassers. Esteve Ravella era doctor en lleis i fill d’un pagès molt ric 
del terme de Subirats; i Orosia Nin, filla de la família de juristes Nin 
de Vilafranca, amb diversos béns immobles i heretats, i de les més 
riques de Vilafranca. I amb cellers d’elaboració de vins i tres fassines 
d’elaboració d’aiguardent (8) . És molt possible que part d’aquest ai-
guardent s’elaborés amb vins de les vinyes de l’Arboçar.

Mitjan segle XIX-XX
Més endavant sembla que va ser comprada per la família de Can Ga-
llego del terme de Cabrera d’Anoia. Sabem que, a mitjan segle XIX la 
masia era ocupada pels masovers i matrimoni format per Josep Ràfols 
Mir i Teresa Mata Gallego, que tingueren diversos fills (Josep, Joan, 
Jaume, Pau, Josefa Ràfols Mata i potser algun mes) (9). Joan i Jaume 
foren els mecenes que van sufragar les despeses de construcció de les 
escoles inaugurades el 1928, que porten el seu nom.

Més endavant hi hagué el matrimoni de Joan Amat Ventura i Maria 
Gallego Esteve (filla de la masia de Can Gallego). Després va passar al 
fill Joan Amat Gallego, casat amb Pilar Domènech, que tingueren cap 
a mitjans del segle XX el fill Joan Amat Domènech, solter, jubilat, avui 
en dia vivint al barri de Can Rossell de la Serra. Més cap aquí, en haver 

quedat vidu, en Joan Amat Gallego, es va tornar a casar amb Leonor 
Batet; i més cap aquí va passar al gendre de la Leonor, Roberto Lle-
ra Bonilla. Darrerament, fa uns tres o quatre anys s’ha venut a Aureli 
Mas, el nou i actual propietari.

NOTES:

1. Aquest orde militar i religiós va ser fundat al 1099 per ajudar els pelegrins que 
viatjaven a Terra Santa, per la inseguretat dels camins. Un dels primers esta-
bliments a Catalunya (llavors el Penedès era terra de frontera) fou a les Ca-
banyes, al 1108; i al 1306 es traslladaren a Vilafranca. Van adquirir un gran pa-
trimoni gràcies a donacions rebudes, privilegis i compres. Hi havia tres tipus de 
monjos: cavallers, més dedicats a la guerra; clergues o capellans, destinats al 
culte religiós; i servents, dedicats a tenir cura dels pobres, malalts i pelegrins.

2. Llibre Notes històriques dels antics llocs de Terrassola, Lavit, el Pla, i Sant Martí 
Sadevesa, de Pere Camps i Arnàn, i Pere Rovira i Alemany. Torrelavit, 1991-Ins-
titut d´Estudis Penedesencs (Pàg. 64)

3. Deuria ser un frare trinitari (orde mendicant fundat al segle XII) del Convent i 
església dels Trinitaris de Vilafranca, amb seu als carrers de la Font, dels Trini-
taris, i part de l’actual carrer dels Ferrers de Vilafranca. Estigueren a Vilafranca 
des del 1331, amb un hospital per a pobres i malalts, primer a la capella de 
Sant Pelegrí de la plaça Jaume I. Després, es traslladaren a la església i convent 
dels Trinitaris (aixecats als segles XVI i XVII). Foren expulsats i els seus béns 
confiscats al 1835.

4. El fossar o cementiri de Lavit, encara estava al costat de l’església. Dir que, a 
Terrassola, passava igual; el cementiri estava tocant a l’església, a la banda 
est; i en una postal de principi del segle XX, encara el podem veure, amb els 
seus nínxols. En un article de la revista El Defensor de Sant Sadurní d’Anoia del 
1887, un terrassolenc es queixa al rector i l’alcalde de l’estat poc sanitari del 
cementiri. Els dos cementiris que tenim avui, de ben segur van ser bastits ja a 
principi del segle XX.

5. A galeres = Pena imposada a certs delinqüents (lladres, saltejadors de camps 
i camins, bandolers, i altres), que consistia a remar en les galeres (vaixells 
impulsats per rems) del rei. Si no hi havia pena de mort, es podia commutar 
la pena amb un mínim de dos anys i fins a deu anys a galeres. Hi havia cinc 
homes per cada rem, anomenats galiots. També hi enviaven esclaus, gitanos, 
… i alguns, en acabar la condemna i davant la por de no trobar feina, hi torna-
ven tot cobrant una paga. Al Museu Marítim de Barcelona hi podeu veure una 
galera de veritat, que recrea els galiots remant. Es van fer servir des del segle 
XVI al XVIII pels monarques per a la vigilància i defensa militar, i operacions de 
conquesta i colonització.

6. Aquest Pau Cardús era un antecessor dels Cardús de Cal Nonis del C/ del Bosc 
(els descendents darrers són de Cal Mosset i Cal Nonis del C/ del Bosc)

7. Al 1845 hi va haver expropiació per la desamortització de 1836. L’edifici el te-
nien a la plaça de la Verdura o de les Cols (avui de Sant Joan). Allà hi tenien un 
edifici amb claustre, pati central, hort, celler, estable, forn, graner, dipòsits, 
dormitori, despatx, cuina, i menjador. L’església o capella de Sant Joan (que 
avui en dia acull exposicions), al final se’n va salvar.

8. Extret del llibre Consum i condicions de vida a la Catalunya moderna. El Pene-
dès, 1670-1790, de Belén Molero Claverías, editat pel Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès.

9. Diverses recerques fetes darrerament amb descendents familiars de 
Sant Sadurní d’Anoia, ens diuen que els germans Ràfols eren almenys 
cinc, amb possibilitat d’algun més. 

-  Documentació dels Vallès aconseguida i cedida des de l’Arxiu Històric 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, en un lligall de 20 
pàgines, que inclou els set documents esmentats, i aquí resumits (avui 
en dia guardats a la Biblioteca de Catalunya)

 - Informació puntual de Pau Cardús, facilitada per la Teresa Vila Rius, de 
Cal Mussons de Terrassola.

•Bonic celler a la planta baixa de la masia medieval de l’Arboçar  (P. Rovira – febrer 2018)

•Façana del mas, amb el seu portal adovellat de mig punt, contrafort, marges, i graons 
de pedra. (Idem)
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RODOLINS
Adults - 1r premi - Les botigues de Torrelavit de Dolors Baladas

TEMÀTICA: Les botigues de Torrelavit

1- Si vols menjar bo i sa,
 a La Botigueta has d’anar.
2- Pastissos bons de veritat
 a Cal Camilo hi trobaràs tota varietat. 
3- Si vols qualitat, 
 has d’anar a Can Bernat.
4- Si no us ve d’un trosset de caminar, 
 al forn de Les Eres has d’anar.

5-  A la farmàcia medicació, 
 però sobretot educació.
6-  La Nuri no només ven tabac, 
 sembla un estanc de ciutat!
7-  Hi serem, 
 al Centre de dia ens trobarem!
8- Amabilitat i tot el demés
 A Cal Cisco ho trobaràs.

CONTES
Categoria 4rt - 1r premi - La casa màgica de Sílvia Delgado

La casa màgica
Hi havia una vegada quatre nenes que li tenien por a una casa encantada que hi havia 
a dalt d'una muntanya molt terrorífica. Un dia, van decidir pujar i quan van aconseguir 
entrar a la casa, van veure que per dins era preciosa, bonica, al·lucinant... Després, van 
veure com un piano tocava sol, sense que ningú el toqués i, va començar a sonar una 
música perfecta, amb molt de ritme. Llavors, un gos va entrar i es va convertir en una 
nena que es deia Maria, es van fer amigues i van començar a ballar. Van quedar que des-
prés de les classes tornarien a la casa i quan hi van anar, es van adonar que a la casa en 
la que havien quedat era màgica! Quina sorpresa més gran que es van endur! La casa els 
va explicar que no li diguessin a ningú que era màgica, però a canvi, sí que podien dir que 
estava encantada i que ningú hi entrés. Les noietes van guardar el secret durant molt 
de temps, fins que es van posar malaltes de guardar aquell secret. Llavors, van anar al 
metge i els va dir que anessin a un arbre buit i que cridessin tot lo alt que poguessin el 
secret que sabien i, tot seguit, intentessin oblidar-se'n. I aquesta, seria la manera de 
curar-se definitivament. Així és com ho van fer, i a partir d'aquí ja totes cinc van poder 
viure felices sent molt bones amigues.

Pseudònim: Dora exploradora

Categoria 5è - 1r premi - Sant Jordi al revés de Pol Grèbol

Sant Jordi al revés
Vet aquí una història que va passar fa molts i molts anys quan encara hi vivien dracs. 
En un petit poble del Penedès hi vivia un gran drac, ferotge i valent que vigilava els seus 

habitants i els defensava d'un cavaller malvat: el cavaller Jordi, que volia segrestar a 
la gent jove del poble i ho feia perquè li fessin la feina de la casa que tenia a la 

muntanya, perquè aquest Jordi a més de dolent era un gandul. Una nit de 
lluna plena el cavaller Jordi va segrestar a deu joves de la vila. L'endemà 
quan la gent del poble es va despertar i no van trobar el jovent per en-

lloc, van exclamar ai que farem!!!, el carnisser se li havien emportat el seu 
fill David, a la fornera li havien pres la seva filla Elisenda etc .. i així fins a 
deu noies i nois. Va ser doncs quan la fornera va proposar d'anar a avisar al 

Drac i acabar d'una vegada per totes amb la tirania del cavaller, tot el poble 
(menys els joves) es van reunir amb el drac i van idear un pla per fer-li pagar a 
aquell cavaller tan xuleta i arrogant tants anys de dictadura. Avui acabarem 

amb això, tots junts van anar a la muntanya i el van enredar amb l'excusa 

Concurs de 
literatura

En el marc del Casal de Cultura de 
Torrelavit el dijous  21 d’abril de 2022 

Anna Vallès i Carme Vallès actuen com  
a jurat de l’apartat de literatura dins del 
XXVII Concurs de Primavera i acorden la 
següent relació de premis.

RODOLINS
Adults - 1r premi
Les botigues de Torrelavit de Dolors Baladas

CONTES
Categoria 4rt - 1r premi
La casa màgica de Sílvia Delgado

Categoria 5è - 1r premi
Sant Jordi al revés de Pol Grèbol

Categoria 6è - 1r premi
En Jordi i la rosa màgica de Joel Rodríguez

Categoria Adults - 1r premi
La conferència dels vehicles de Ramon 
González Reverter

DITES I REFRANYS
1r premi
Montserrat Guasch

PARAULES EN DESÚS
1r premi
Grup català gent gran

PROSA
1r premi
Comitè de benvinguda de Ramon Gonzá-
lez Reverter

POESIA
Categoria Adults
1r premi
A través de la meva finestra de Mireia 
Montserrat
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de que li portaven un paquet de la peixateria del poble, quan el 
cavaller va sortir de casa seva el van fer presoner amb l'ajuda del 
Drac i el van lligar en una gran roca, van alliberar els joves i li van 
proposar el següent pacte; si volia seguir vivint al poble, no havia 
de tornar a molestar mai més a cap habitant i a canvi els habitants 
li ensenyarien a fer les feines de casa  com fregar, escombrar, nete-
jar els plats etc. per convertir-se en un cavaller de profit. 

Pseudònim: Extintor

Categoria 6è - 1r premi - En Jordi i la rosa màgica de Joel Rodríguez

En Jordi i la rosa màgica
Hi havia una vegada un noi de 16 anys que es deia Jordi. Un dia ana-
va pel camí de la rosa, per trobar alguna fórmula per curar a les 
persones que tenen malalties. 
En Jordi anava olorant totes les roses fins que va mirar al final 
del camí i es va adonar de que hi havia alguna cosa envoltada 
d'esbarzers.
En Jordi va anar corrents cap allà per veure que era, però uns dels 
esbarzers el va atacar, però com era molt espavilat abans d'haver 
començat el camí de les roses s'havia creat una fletxa amb un pal, 
una corda i una pedra i un arc amb un pal i una corda elàstica que 
hi havia per allà. Llavors va tensar l'arc i la fletxa va sortir dispara-
da, va fer un forat a l'esbarzer que l'havia atacat, i dels esbarzers 
que estaven al final va sortir una llum molt forta i l'esbarzer es va 
curar i se'n va anar desapareixent igual que els esbarzers del final.  
En Jordi va anar corrents cap a la rosa i la va agafar.
Corrents cap al poble un drac es va ficar en mig i li va dir: - Allunyat 
d'aquí o sinó et cruspiré, i de cop la rosa va començar a brillar un 
altre cop i de sobte es van començar a sentir uns cops a terra i en 
Jordi va mirar al darrere i va veure a la princesa a sobre un cavall, 
amb una llança. 
Després d'uns quants sospirs la princesa va travessar al drac amb 
la llança. En Jordi li va dir: - gràcies per salvar-me la vida, em po-
dries portar al poble si us plau? I la princesa li va dir es clar que sí. 
El va portar i amb la rosa curativa va curar a totes les persones 
malaltes. 
FI

ICE PANTHER

Categoria Adults - 1r premi - La conferència dels vehicles de Ra-
mon González Reverter

La conferència  
dels vehicles

Lema: Lluís dels Alfacs / Contes

Havien transcorregut cent anys des de la seva aparició i can-
sats d'inacabables discussions, els vehicles van decidir celebrar 
una conferència per tal de resoldre l'enutjós assumpte d'una vega-

da per sempre i determinar així qui era el pitjor enemic de l'home. 
És a dir, es tractava de dilucidar qui de tots ells representava un 
perill més gran per als seus creadors. 

Cadascuna de les parts en litigi del gremi auto-
mobilístic, va acordar enviar un representant 
a la reunió. Els cotxes van elegir l'elegant 
BMW 318, els camions un enorme Pe-
gaso de cinc eixos i les motos una 
veloç Kawasaki 750 c. c. Les fur-
gonetes actuarien en qualitat 
d'àrbitres i la Vanette pel seu 
bon judici i gran prudència va 
ser designada com a jutge de 
la controvèrsia. 

La reunió va tenir lloc un 
assolellat matí de primavera 
en una de les àrees de servei 
de l'autopista A 7.

S'obre la sessió –va ma-
nifestar la Vanette disposada a 
escoltar i valorar totes les argu-
mentacions dels seus companys.

Crec que aquest debat és una la-
mentable pèrdua de temps, perquè les xi-
fres demostren clarament que els cotxes som els 
responsables de la majoria de les morts provocades pels acci-
dents de circulació –va dir el BMW, orgullós de ser considerat 
per les estadístiques com la principal 
amenaça de les carreteres.

No estic gaire d'acord amb tu –va 
replicar el Pegaso, tot defensant els 
interessos dels camions . Tot i que cal 
admetre que sou la causa d'un elevat 
nombre de víctimes, també és ben cert 
que representeu un alt percentatge del 
trànsit, i a més a més en les vostres col·lisions 
molta gent només resulta ferida o, fins i tot, 
il·lesa. En canvi, pobrets d'aquells conductors que s'estavellen 
contra qualsevol de la meva espècie! Que pocs automobilistes 
escapen amb vida quan topen contra un sòlid camió!

Cal reconèixer que fa por pensar en les conseqüències d'un 
accident contra una mola de 20 tones –va dir la moto amb gran 
sagacitat. Però hi ha un factor que cap de vosaltres ha tingut 
en compte i que parla al meu favor. Els vehicles que més morts 
causen entre el jovent, per la seva imprudència i temeritat, són 
les motocicletes. Nosaltres ens encarreguem d'exterminar el bo 
i millor de la societat. No gosareu negar que ens mereixem els 
màxims honors, ja que eliminant els joves avortem el futur de la 
humanitat.

Penso que tots tres teniu part de raó, ja que els cotxes, els 
camions i les motos contribueixen a la progressiva extinció del 
gènere humà –va al·legar la prudent furgoneta Vanette . Tanma-
teix, se us ha oblidat que, encara que sigui de forma indirecta, tots 
plegats col·laboreu a la contaminació atmosfèrica que produeix el 
deteriorament gradual però progressiu de les condicions mediam-
bientals i, per tant, acabarà per impossibilitar algun dia, potser no 
gaire llunyà, qualsevol tipus de vida orgànica sobre el planeta. Així 
doncs, com a jutge d'aquesta disputa dialèctica, us declaro a tots 
tres guanyadors a parts iguals.
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DITES I REFRANYS
1r premi - Montserrat Guasch

Dites i refranys populars 
2022

Mongetes del ganxet, unes costelles de xai i un bon porronet.
Déu ens guardi del vi dolent i del violí d'un aprenent.
Petons de xocolata 
Lluna de sucre 
Estrelles de mel 
Tanca els ulls i veuràs el cel
Fes de la nit, nit i del dia, dia i viuràs amb alegria
Estima el que tens, abans que la vida t'ensenyi a estimar el que 
vas perdre.
A l'agost l'aigua del cel fa dolça la mel.
Al lloc de la guineu qui se n'alça ja no hi seu
Per Sant Jordi espiga l'ordi, per Sant Marc espiga al blat.
Els ulls son per mirar, les mans per agafar, el cap és per pensar i el 
cor per estimar.
Ves amb el cor a la mà però no te'I deixis robar.
Nous i pinyons postres de mitjons.
Pluja d'abril i el sol de tardor solen fer l'any millor.
La llengua no té ossos però en trenca de molt grossos

Montserrat Guasch

PARAULES EN DESÚS
1r premi - Grup català gent gran

1. Baladrer: Persona que crida molt.
2. Bonhomiós: Bondadós.
3. Capvuitada: Dia que fa una setmana després d’una festivitat.
4. Embacinar: Enganyar algú aprofitant-se de la seva bona fe.
5. Fer Forrolla: Tenir èxit.
6. Segul: Per lligar les garbes de blat
7. Renoc: Trasto vell, “pongo”.
8. Xurriaques: Estri en forma de corda per pegar el cavall i així 

activar-lo
9. Escambell: Tamboret, banc petit per seure.
10. Espinxolà: Punxó per foradar la bota i tastar el vi 

PROSA
1r premi - Comitè de benvinguda de Ramon González Reverter

Comitè de benvinguda
Lema: Lluís dels Alfacs / Prosa

Després de travessar el místic passadís que desemboca en una 
sala de llum resplendent, vaig albirar els meus pares i els avis. Eren allí 
tots plegats, amb l’aspecte que jo en recordava de la darrera època de 
les seves vides. No sabia què eren ni on ens trobàvem, però al capda-
vall constituïen la meva família. Per fi podria dir-los coses que en vida 
no els vaig dir o no vaig gosar de fer-ho. No vaig poder resistir l’impuls 
d’abraçar en primer lloc la mare. 

-Mama! –vaig balbotejar sorprès per la càlida rebuda.
-Hola, fill meu. 
-Què és això, el comitè de benvinguda? 
-Som la comissió encarregada de rebre cada membre de la fa-

mília que arriba fins aquí –va explicar ella amb un filet de veu.
-On, concretament? –vaig preguntar aleshores arrufant les ce-

lles i mirant de reüll per tot arreu.
-Ja pots figurar-t’ho.
Sobraven les paraules. Vaig empassar-me un glop de saliva 

abans de canviar de tema. Llavors li vaig mostrar la creu d’or que 
lluïa al coll.

-Encara porto posada la medalla que em vas regalar.
-Estic orgullosa de tu, Lluís... Com et van les coses?
-No em puc queixar. La dona i jo treballem al mateix poble, a 

La Ràpita, i el David aquest any acaba la universitat. Serà mestre 
com jo. 

-Vatua Déu! –va exclamar la iaia presumint de dots de vaticini-. 
Un home de profit. Ja ho deia que arribaria lluny quan va néixer en 
Divendres Sant.

Vaig assentir amb un somriure recordant el seu vaticini, tan-
mateix estava capficat xerrant amb la mare.

-Et trobem a faltar. Per què ens vas deixar tan aviat? –li vaig 
demanar en referència al deteriorament físic sofert arran de 
l’operació de càncer, quan li van extirpar un tros de budell i li van 
ficar una bosseta de plàstic penjada al ventre, una intervenció qui-
rúrgica anomenada colostomia.

-Estava cansada de lluitar i no volia patir més –es va disculpar 
ella amb la seva habitual afabilitat-. Atès que teníeu el futur arre-
glat, jo sobrava. No volia ser cap molèstia per als fills ni les nores.

-Doncs, Fèlix també va patir la mateixa malaltia una mica més 
tard i se’n va sortir amb una clara demostració de força de volun-
tat.

-Segur que tenia altres motius.
-Així que per fi has assentat el cap? –va rondinar l’àvia materna 

amb la qual el meu germà i jo ens vam criar quan els pares van 
emigrar uns anys a Suïssa amb el propòsit de fer calaix per obrir-se 
camí en la vida.

-No sé què vol dir, iaia.
-Sempre has sigut una mica poca-vergonya, saltant de flor en 

flor com una papallona.
L’avi, sempre tan ponderat i amb el posat tranquil que el ca-

racteritzava, somreia amb ximplesa per amagar les llàgrimes 
d’emoció.



NÚM. 68  MAIG 2022     21

XXVI CONCURS DE PRIMAVERA 

-És cert que vaig trigar a trobar una dona per casar-m’hi, però 
llavors va ser per sempre –vaig respondre fent referència a la 
parcel·la sentimental.

-Me n’he assabentat que escrius sobre temes de les rodalies –va 
afegir el meu avi, un veterà del bàndol republicà que havia lluitat a la 
batalla de l’Ebre, el típic pagès fibrat i rabassut de la postguerra es-
panyola, sempre interessat en qüestions tècniques tot i dedicar-se a 
les rudes feines del camp.

-Bé, sóc un lletraferit i m’agrada escriure sobre qualsevol cosa, tot 
i que últimament acostumo a situar les meves històries en la badia 
dels Alfacs i les Terres de l’Ebre.

-I de què tracten?
-De persones que pateixen algun infortuni i reben l’ajut d’alguna 

criatura sobrenatural pròpia de les llegendes del folklore català.
-Tant de bo jo hagués rebut ajut quan segava arròs. Si jo t’expliqués 

les meves aventures... Sabies que jo era el cap de colla dels homes 
d’Alcanar que anàvem a la ribera a segar arròs amb una falç a la mà?

-Avui dia el camp s’ha mecanitzat i tot es fa mitjançant tractors.
-Quina llàstima! –va exclamar l’àvia, la dona més honrada i bon-

dadosa que mai he conegut-. Ja saps com era de treballador el iaio. 
Amb el seu llistat de tràngols i embolics en tindries prou per escriure 
un llibre.

-Ho suposo –vaig dir-. Sempre deia que volia tombar la finca.
-Te’n recordes de com ens trèiem les sangoneres? –va insistir l’avi.
-Amb la punta de la cigarreta encesa, oi?
-Sí. I de les carretades de melons que traginàvem amunt i avall?
-Com si fos ara mateix. I del carro ple a vessar de verdures per 

portar-les al mercat del dissabte, de les incomptables hores regant 
l’horta i els tarongers durant la canícula estiuenca, de les vesprades 
mentre desfèiem les panotxes de panís, de batre les oliveres i els ga-
rrofers i de nedar a la bassa atapeïda de granotes. Però sobretot del 
plat de xocolata desfeta dels diumenges.

-Si n’éreu de llépols! –va agregar l’àvia amb una ganyota-. El teu 
germà i tu éreu molt golafres. Entre tots dos us cruspíeu ben bé dues 
barres de pa per esmorzar. Éreu una mica trapelles i entremaliats, però 
s’ha de reconèixer que aquells van ser els millors anys de la meva vida.

-I a mi, no em dius res? –va insinuar aleshores el meu pare sabedor 
de les diferències que sempre havien existit entre nosaltres.

-Sí, papa. Et volia comentar que ha passat molt de temps i mal-
grat que no estàvem gaire d’acord en certes coses, vull que sàpigues 
que no et guardo rancúnia. El temps ho cura tot i el deure d’un fill és 
perdonar els pares, com la d’un pare és perdonar els fills. De fet, ja vas 
pagar una penitència prou dura amb les injeccions de morfina que et 
ficaven cada tarda per apaivagar el dolor que et provocava la malaltia.

-El càncer de pulmó és ben fotut, noi. Quanta raó té la fita que 
adverteix que el tabac mata.

-I tant! Per sort vaig aprendre la lliçó i mai no he fumat ni una ci-
garreta. A més he aconseguit que el meu fill també hagi rebutjat el 
tabac.

-Llàstima que no el vaig arribar a conèixer.
-És una mica xerraire, però bon jan de debò. Estaríeu orgullosos 

d’ell, com la Rosa i jo –els vaig assegurar amb el cor a la mà-. Malau-
radament tots vàreu morir massa d’hora. Ara que m’he fet gran i tinc 
una mica més de seny, me n’adono del munt de tràngols que us vaig 
causar. Mama, papa, iaios, allí on esteu, perdoneu les meves rebeque-
ries.

De sobte vaig sentir quelcom estrany...
-Hum...
-Què et passa? –es va interessar l’avi.

-No ho sé. Començo a notar una mena de boirina que m’esborrona 
la vista.

-No t’amoïnis, això vol dir que viuràs –va xiuxiuejar la mare amb 
un bufit d’alleujament-. És normal que estiguis trasbalsat. S’està es-
munyint l’efecte de l’anestèsia i aviat despertaràs a l’hospital on has 
estat operat.

-Operat? No me’n recordo de res.
-Un accident de trànsit... Però has tingut sort. Els símptomes són 

clars i indiquen que tot rutlla bé. 
-Doncs, no sé què dir... 
-I el prat? –va preguntar l’àvia sabent que s’esgotava el temps.  
-Net d’herba i els tarongers prou carregats –vaig afirmar-. I la seva 

finca al seu lloc. És cert que la tenim un xic abandonada, però tampoc 
l’hem venuda. Encara en som propietaris, almenys fins que arribi una 
bona oferta impossible de refusar o que necessitem els calés de forma 
desesperada.

-No tinguis pressa a venir cap aquí, fill –va insistir la mare amb 
l’ànim d’afalagar-me-. Gaudeix de la vida al màxim en companyia dels 
teus.

-Adéu –vaig dir amb les minses forces que em restaven.
-A reveure! –es van acomiadar tots alhora. 
Tan aviat com vaig tornar a obrir els ulls, em trobava en l’asèptica 

sala de reanimació de l’hospital i una infermera, vestida rigorosament 
de blanc i un murri somriure, a punt per conduir-me a l’habitació de 
planta.

POESIA
Categoria Adults - 1r premi - A través de la meva finestra de Mireia 
Montserrat

A través de la meva 
finestra
És a través de la meva finestra
per on veig com es mou el món
portant-nos dies plens i dies de no-res,
com ens canvien les situacions.
En la meva humil opinió,
una senyal és suficient
per saber cap a on moure’t,
que un instant és capaç de tot.
És en la meva finestra
on veig com passa el temps
-i com, en ocasions, se m’escapa-.
És on noto què neix i què mor.
Miro les vistes, i opino,
que mai són iguals
tot i ser el mateix lloc,
perquè jo dins meu em 
moc.
I a voltes em sento d’aquí
i d’altres d’allà,
però sempre seré del món
que veig a través de la meva finestra.
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Concurs de 
dibuix 
En el marc del Casal de Cultura de Torrelavit el 

dimecres 6 d’abril de 2022, Remei Marimon i 
Núria Marimon actuen com a jurat de l’apartat de 
dibuix dins del XXVII Concurs de Primavera  Torre-
lavit 2022 i estableix la següent relació de premis.

Categoria Infantil P3
1r premi= Nil Rius Barberà

Categoria Infantil P4
1r premi= Ona Maiquez

Categoria Infantil P5
1r premi= Oriol Canals Feixas

Categoria Infantil 1r
1r premi= Georgina Monge

Categoria Infantil 2on
1r premi= Roy Alcaide

Categoria Infantil 3r
1r premi= Quima Mariages

Categoria Infantil 4rt
1r premi= Cesca Marquès

Categoria Infantil 5è
1r premi= Pol Grèbol

Categoria Infantil 6è
1r premi= Leire Oliver

• Categoria Infantil P3 - 1r premi= Nil Rius Barberà

• Categoria Infantil P4 - 1r premi= Ona Maiquez

• Categoria Infatil P5 - 1r premi= Oriol Canals Feixas
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• Categoria Infantil 1r - 1r premi= Georgina Monge • Categoria Infantil 2on - 1r premi= Roy Alcaide

• Categoria Infantil 3r - 1r premi= Quima Mariages • Categoria Infantil 4rt - 1r premi= Cesca Marquès

• Categoria Infantil 5è - 1r premi= Pol Grèbol • Categoria Infantil 6è - 1r premi= Leire Oliver
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Concurs de 
lectura en veu 
alta
Reunides al Casal de Cultura de Torrelavit el 

dissabte  23 d’abril de 2022 Carmen Ribera, 
Carla Coca  i Montserrat Torres actuen com  a ju-
rat de l’apartat del concurs de lectura en veu alta 
dins del XXVII Concurs de Primavera i acorden la 
següent relació de premis.

Lectura en veu alta infantil
1r premi exaequo: Aina Parellada i 
Aura Duran
Lectura en veu alta familiar
1r premi: Montse Domènech i Ona 
Duran
Lectura en veu alta adult
1r premi: Clàudia Piris

Concurs de 
punts de lectura

En el marc del Casal de Cultura de Torrelavit el di-
mecres 6 d’abril de 2022, Remei Marimon i Núria 

Marimon actuen com a jurat de l’apartat de punts de 
lectura dins del XXVII Concurs de Primavera  Torre-
lavit 2022 i estableixen la següent relació de premis.

Categoria Infantil 2n
1r premi= Marc Grèbol

Categoria Infantil 3r
1r premi= Aina Parellada

Categoria Adults
1r premi= Juana Gómez (Centre Ser-
veis Gent Gran)

Accèssit= Carme Miquel

D’entre tots els treballs premiats, el 
jurat decideix que s’imprimeixin els 
punts de llibre realitzats per Aina 
Parellada i  Carme Miquel. • Accèssit= Carme Miquel

• Categoria Infantil 3r
1r premi= Aina Parellada
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Recull fotogràfic 



Concurs d'idees portada programa FM d'Estiu. 
1r premi Ot Marimon



NÚM. 68  MAIG 2022      27

SOCIETAT

Benvinguts! 
Passeu, passeu!
El Centre d’Interpretació de l’Aigua és un 
recurs cultural i turístic per a recuperar i 
difondre la peculiar història de Torrela-
vit a tots aquells que ens vinguin a visitar.

Davant del context actual on tot apunta a 
un escenari de positivisme respecte a la fi 
de la pandèmia i un retorn a la normalitat, 
des del Centre d’Interpretació de l’Aigua 
fem una crida a donar a conèixer 
de nou la riquesa del nostre 
patrimoni. Una tasca que 
ha quedat aturada durant 
els darrers mesos però 
que reprenem amb totes 
les energies.

Així, volem tornar a gau-
dir de les  visites escolars al 
nostre espai per tal d’apropar-
los la nostra història local i fer-los 
coneixedors del petit-gran patrimoni que 
tenim. És una visita on s’aborden dife-
rents temes que poden ser d’interès pels 
centres educatius. Parlem d’història, de 
natura, del riu, d’antigues feines i tra-
dicions, d’aigua, de ponts, de molins, 
de paper, de persones... I a més, poden 
combinar la visita al Museu amb la visita 
guiada exterior que va fins als safareigs, 
tot passejant pel Camí del Riu, i on des-
cobriran antics costums, com es feia la 
bugada i dites i tradicions populars que hi 
estan relacionades. 

També ens encantaria tornar a rebre grups 
de gent gran. Sabem que han estat un dels 
col·lectius més afectats per la pandèmia de 
la Covid-19 i, malauradament, dels que han 
patit més restriccions. Poc a poc, sembla que 
ens n’anem sortint i és per això que convi-
dem tots els avis i àvies perquè tornin a sor-
tir i gaudir de les visites culturals i turístiques 
que des del CdIAT els podem oferir.

A més, aquestes visites de gent gran són 
doblement enriquidores. D’una banda, 
els visitants tornen a la seva joventut tot 
recordant, per exemple, com anaven a 
buscar aigua a les fonts o pous amb les 
mares i àvies, o les estones de xerrada 
mentre feien la bugada al safareig i, d’altra 

banda, el CdIAT s’enriqueix amb les his-
tòries i anècdotes que ens comparteixen 
i ens expliquen a totes les nostres visites. 

I a banda de tot el que compartim al CdIAT 
(història, natura, riu, feines i tradicions, 
aigua, ponts, molins, paper) gaudim d’un 
entorn immillorable, a peus del Riudebit-

lles, al bell mig del recorregut del Camí del 
Riu. Per tot això i molt més us esperem al 
Centre d’Interpretació de l’Aigua i us ani-
mem a aconseguir que entre tots fem que 
Torrelavit sigui casa de totes i tots els nos-
tres visitants.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA

El Centre 
d’Interpretació de 

l’Aigua reprèn les visites 
escolars i de grups de 

 gent gran
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què servia cadascuna de les plantes que ha-
víem recollit,  i ens van preparar un ungüent 
que ens vam poder endur a casa. L’objectiu 
d’aquesta activitat és que la gent s’animi a 
compartir receptes amb herbes per poder 
elaborar un dossier amb el qual poder-vos 

obsequiar. Així doncs si teniu coneixe-
ment d’alguna recepta no dubteu 

a portar-la al Casal de Cultura.
El dijous va ser el dia del 

taller de risoteràpia diri-
git per la pallassa de Vic 
Montse Galobardes que 
va preparar una dinàmica 

molt interessant i participa-
tiva que va fer passar una es-

tona molt agradable a tothom. 
Les assistents van jugar, riure, ballar 

i aprendre diferents trucs per aprendre a 
pensar en positiu.
El divendres estava previst tornar a sor-
tir al carrer per fer el tomb de les mos-
ses conduït per l’Esperanceta de Casa 
Gassia, però la pluja ens va obligar a 
fer l’activitat al teatre. Al llarg de més 
d’una hora l’Esperanceta ens va acostar 
a diferents temes de la realitat de les 
dones al llarg de la història, tot banyat 
amb tocs d’humor molt propis i afegint-
hi, a més informacions, facilitades pel 
Pere Rovira fruit dels seus treballs de 
recerca sobre dones il·lustres del nostre 
poble com Rosa Mestres, Caterina Cala-
breix, Teresa Miret, Montserrat Cardús 
o Rosa Maria Esbert.
El dissabte l’activitat va anar a càrrec de 
Jordina Biosca que ens va portar el seu es-
pectacle Màquines sexuals amb textos de 
Jeanette Winterson, Ian McEwan, Ferdi-
nand Von Chirach i Catherine Millet tots 
ells basats amb les noves formes de se-
xualitat relacionades amb la intel·ligència 
emocional. Tot plegat amb una acurada 
posta en escena que no va deixar ningú in-
diferent.
El dilluns 14 de març vam tancar la pro-
gramació de la Setmana de les Dones 
amb l’activitat que l’havia d’encetat 
però que, per motius de salut, es va ha-
ver d’ajornar: el taller Dona i Autoestima 
dirigit per Mercè Camps. Un espai de 
reflexió sobre l’autoimatge, les nostres 

El passat 8 de març es van encetar a Tor- 
relavit els actes de la Setmana de les 

Dones amb la lectura del manifest a càr- 
rec de diferents voluntaris i voluntàries. 
Seguidament, es va fer un espectacle 
d’Impro Show amb el qual vam riure molt 
i vam passar una estona ben entretingu-
da creant històries a partir de frases que 
havien escrit els assistents. De fet, era la 
primera vegada que es feia a Torrelavit 
un espectacle d’aquest tipus i va agra-

dar molt. El mateix dia es va il·luminar la 
façana de l’Ajuntament de color lila.
El dimecres es va fer una activitat desti-
nada a les dones, les herbes i els remeis 
populars. Vam  començar fent una ruta 
guiada per una part del Camí del Riu per 
recollir plantes i seguidament ens 
vam dirigir al Casal de Cultura 
on la Ibèria Soler i la Mar-
ta Vallory, expertes en el 
tema, ens van explicar per 

Setmana de les Dones amb moltes 
activitats i participació

El vestíbul del 
Casal de Cultura 

s’omple de color amb 
l’exposició Menorca 

Llampant

Teatre, tallers i 
sortides omplen 

la setmana 
d’activitats
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qualitats i com gestionar les emocions, 
necessitats i límits.
Al llarg d’aquests dies també s’ha pogut 
visitar, al vestíbul de Casal de Cultura, 
l’exposició de la torrelavitenca Blanca de 
Semir Menorca Llampant, una col·lecció 
de quadres molt acolorits.  creats durant 

l’època de confinament de l’artista, on 
s’hi poden veure diferents paisatges de 
Menorca, lloc on estiueja.
La Setmana de les Dones d’enguany, mal-
grat que encara no ha estat com abans de 
la pandèmia perquè no s’ha pogut fer el 
tradicional Sopar de la Dona, ha ofert un 

ventall ampli d’activitats que han comp-
tat amb una molt bona participació. Tots 
els assistents han estat obsequiats amb 
un bonic clauer realitzat pels usuaris i 
usuàries del Centre de Servei de Torrela-
vit, clauer que també s’ha entregat als 
alumnes i professors/es de l’escola.
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Normalment, entre un febrer i el següent cauen uns 550 litres, 
i aquest any en portem 320. És el període de 12 mesos que plou 

menys des del 2006. En els últims quatre mesos la pluja màxima diària 
no ha superat els tres litres i, en total, no hem arribat ni als vuit li-
tres. Després de l’hivern passat amb molts núvols i poques hores de 
sol, aquest hivern hem tornat a tenir moltes més hores de sol i nou 
dies sense veure cap núvol en tot el dia. Això ha estat provocat perquè 
hem estat molt de temps en una zona anticiclònica. De tota manera, 
l’anticicló del gener va ser un anticicló fred, amb les temperatures mí-
nimes molt baixes, que van arribar als -2,3 graus el 22 de gener i 18 dies 
seguits amb glaçada. Al febrer les temperatures han tornat a pujar, 
amb quatre dies arribant als 20 graus. Entre els últims dies de desem-
bre i els primers de gener, les temperatures també van ser molt altes, 
arribant als 23,1 graus el dia 1 de gener.

•Estratocúmuls stratiformis mamma, 
26/2/2022 a les 18:11, Sant Martí Sadevesa 
mirant al sud-oest

Aquests núvols són estratocúmuls stratiformis 
mamma, estratocúmuls amb molt poc desen-
volupament vertical i amb unes petites bosses 
penjant per sota. El dia va començar amb molts 
estratocúmuls, que es van començar a desfer a 
la tarda i van agafar aquestes formes. Els mam-
matus es poden fer amb molts tipus de núvols 
i amb moltes situacions meteorològiques dife-
rents. No provoquen precipitació.

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 aquesta ocasió ens heu de dir el següent:

De quin indret estem parlant?

Heu de comunicar la resposta al Casal de Cultura de dilluns a divendres de 4 
a 8 del vespre o trucar per telèfon al 938995150. Alerta que hi ha novetats. 
Entre tots els encertants sortejarem com a obsequi tres ampolles de cava o 
vi que podreu passar a recollir pel Casal de Cultura. Creiem que amb aquest 
nou sistema serem més justos i tots els encertants tindreu les mateixes opor-
tunitats.

Enigma del número passat d’El Cep

Es tracta de les escales que 
comuniquen el Castell de Ça 
Vit amb el carrer del Molí.

Els tres encertants i guan-
yadors d’una ampolla de vi 
han estat:
1.Jose A Lázaro
2.Maria Ferrer
3. Montserrat Torras

Gràcies a tots i totes  per la vostra participació.
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Un any més Torrelavit s’ha sumat 
a la Setmana de la Solidaritat i la  

Cooperació promoguda per Càritas Riu-
debitlles. Del 22 al 27 de novembre els 
torrelavitencs i torrelavitenques podien 
dipositar els aliments en les caixes que hi 
havia als diferents establiments i comer-
ços col·laboradors en la campanya: Cal 
Camilo, Cal Cisco, La Botigueta del Mig, 
Carns Esteve, Les Eres i el Casal de Cultura. 
En total, es van aconseguir recollir 144,22 
quilos d’aliments de tot tipus (conserves, 

llegums, pasta, arròs, oli, llet...). A més, el 
dimecres 24 de novembre, com cada any, 
l’escola J.J. Ràfols va recollir aliments fres-
cos: en total, es van recollir 45 quilos de 
fruita i verdura, una xifra molt significativa 
si es té en compte que diverses classes es-
taven confinades i, per tant, hi van poder 
participar menys famílies.
Tots els aliments recollits es van entregar 
a Càritas Riudebitlles, entitat que també 
dona servei a les famílies del nostre poble 
que ho necessiten.

Un bon nombre de torretavitencs i torrelavitenques es van concen-
trar el passat 1 de març a la plaça del Casal de Cultura en solidari-

tat amb el pobre ucraïnès, que està patint els efectes devastadors de la 
guerra declarada per Rússia, arran de la qual molts s’han vist obligats a 
deixar les seves cases i fugir amb les poques pertinences que es poden 
posar en una petita maleta. 

Durant l’acte es va llegir un manifest de suport i es va escoltar el Cant dels 
Ocells de Pau Casals, tot un himme a la pau. Un cop acabada la concen-
tració molts veïns i veïnes es van quedar a la plaça intercanviant informa-
cions i sentiments i, sobretot, amb ganes de fer alguna cosa més. Arran 
d’aquestes converses han sorgit diverses iniciatives per intentar ajudar 
el poble ucraïnès, recollint medicaments, aliments i roba per entregar al 
consolat ucraïnès de Barcelona, que serà qui ho distribuirà.

Torrelavit recull quasi 200 quilos 
d’aliments per a Càritas

Torrelavit se suma a les accions 
de suport a Ucraïna

Han sorgit 
diverses iniciatives 
per ajudar el poble 

ucraïnès
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El Carnaval recupera el format habitual
Rua per alguns carrers, espectacle infantil i festa nocturna per als grans

Des de la Comissió de Festes agraïm la participació de totes 
les persones que van assistir als actes. Com sempre, les ac-

tivitats als més petits van tenir un gran èxit i una gran acollida.
No és el cas dels actes adults que, si bé és cert que van sortir 
tan bé com es podia esperar, també ho és que ens va decebre la 
poca resposta i acollida per part del públic.
Un cop més, aplaudim el respecte, la paciència i la confiança 
demostrades davant les mesures Covid, sempre presents 
i canviants. Estan sent uns anys difícils i amb molts canvis, 
especialment per part de l’organització, però ens alegra veu-
re com podem seguir celebrant les nostres festes juntament 
amb vosaltres.

Comissió de Festes de Torrelavit
• 1r premi adults

• 2on premi adults

• Grup adults

• Rua tarda

• 1r premi infantil

• 2on premi familiar

• 3r premi
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Després de dos anys d’inactivitat, el passat 16 de febrer el Casal de la Gent 
Gran va organitzar, amb èxit, la primera excursió de l’any per anar a fer 

una bona calçotada a Balaguer i visitar el castell de Montsonís. Una trentena 
de persones es van apuntar en aquesta activitat després que la sortida del 
mes de gener s’hagués suspès per manca d’inscripcions.

La segona sortida de l’any, amb l’autocar complet,  s’ha fet aquest mes de 
març  al Solsonès, —concretament al municipi de Pinós—, per visitar les ca-
ses de Matamargó, un monument protegit i inventariat dins el Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Des del passat 12 de gener el Casal de la Gent Gran  també està obert els 
diumenges a la tarda per a tothom que hi vulgui anar a passar l’estona, a fer 
petar la xerrada  o bé  fer la partideta.

El Casal de la Gent 
Gran programa noves 
excursions i activitats

Torna el  
Dijous Gras
El passat 24 de febrer es va fer el tradicional be-

renar del Dijous Gras al qual van participar més 
de 40 persones. L’acte va servir per retrobar-se no-
vament i per presentar oficialment la nova junta del 
Casal de la Gent Gran, formada per  Dolors Vallvé, 
Dolors Baladas, Roser Martí i Montserrat Galimany, 
que com a presidenta va voler adreçar unes parau-
les als assistents per animar-los a participar de les 
moltes activitats que tenen previst posar en marxa.

Des del passat 12 de gener el Casal de la Gent Gran  
també està obert els diumenges a la tarda per a 
tothom que hi vulgui anar a passar l’estona, petar 
la xerrada o fer la partideta.
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Festa Major d’Hivern de petit format  
però amb força participació
La Comissió de Festes de Torrelavit vol 

agrair la participació que va rebre la Fes-
ta Major d’Hivern d’enguany. El Vermutet  
de dissabte, com sempre, va ser un èxit! 
També ho van ser l’espectacle infantil Co-
CoUé, a càrrec de la companyia Petit Bon-
hom, i el concert d’homenatge a Lluís Llach. 

Sabem que ens trobem en una situació 
complicada i nova per a tothom i malgrat 
això, vau respondre de la millor manera: 
celebrant! Volem aplaudir el respecte i 
paciència que vau demostrar seguint les 
mesures de seguretat Covid-19, sempre 
canviant fins l’últim segon.

Sabem que hi ha molts canvis en la ma-
nera d’organitzar les festes, però ens fa 
molt contentes veure que seguiu respo-
nent, venint i celebrant-les amb nosal-
tres. De tota manera, si teniu propostes, 
ens encantarà que vingueu a formar part 
de la Comissió, que hi falta gent! 

Cuideu-vos molt,

Comissió de Festes de Torrelavit
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Presentació
El meu nom és Albert Cabré, sóc el 

nou tècnic de Joventut de Torrelavit. 
Tinc 24 anys i visc a Vilafranca del Pene-
dès. Sóc politòleg i llicenciat de màster 
en Comunicació Política i Electoral per 
la UAB. Des de sempre he estat una 
persona inquieta, motivada per fer co-
ses noves i viure experiències, sóc en-
tusiasta del que m’agrada i intento ser 
assertiu, m’agrada fer plans, i treballar 
cooperativament. Estic molt arrelat a 
la cultura popular de la nostra comarca, 
ja que formo part de diferents entitats 
culturals com el Ball de Pastorets de 
Vilafranca i els Castellers de Vilafranca. 
Estic encantat de poder treballar a Tor- 
relavit i tinc moltes ganes de posar en 
pràctica els coneixements adquirits i les 
habilitats apreses a més de millorar dia 
rere dia. Des de sempre he estat vincu-
lat al món juvenil, des de casals d’estiu, 
associacions juvenils i equips esportius. 
Això m’ha ajudat a estar en contacte 
i treballar amb joves. Hem compartit 
dubtes, reptes, conflictes, inquietuds... i 
hem gaudit de les petites victòries junts. 

Activitats del Casal Jove 
D urant el mes de gener i febrer, s’han 

organitzat diferents activitats i ta-
llers per tal que els joves del municipi hi 
poguessin participar: un torneig de futbolí 
per parelles en format triangular en el qual 
van participar sis joves i, d’altra banda, un 
taller de cuina per a joves a càrrec de la nu-
tricionista Ester Milà, amb una participació 
total de deu joves. Aquest últim taller va 
tenir molt d’èxit, ja que vam aprendre a 

cuinar amb microones dos plats amb una 
certa complexitat —un estofat de patates i 
bacallà i, de postres, pastís de plàtan amb 
xocolata. 
D’altra banda, s’ha habilitat una nova sala 
a l’Espai Jove, gràcies a la redistribució de 
tot el material informàtic al despatx. Això 
permet oferir un millor servei als joves que 
cada vegada són més i freqüenten molt 
més l’espai. 

250 joves de l’Alt Penedès participen  
en l’Esquiada Jove 2022 
El dilluns 28 de febrer va tenir lloc 

l’Esquiada Jove Intermunicipal de l’Alt Pe-
nedès, que no es va poder fer el 2021 a causa 
de la pandèmia. La sortida motivada per la 
gran demanda de població jove de l’Alt Pe-
nedès va adquirir una nova dimensió amb la 
participació de 250 joves de la comarca. 
Aquest fet va causar que, d’acord amb els 
municipis participants en la sortida, es di-
vidís en dues estacions: la Molina i el Port 
del Comte. Els joves de Torrelavit van poder 
gaudir de la sortida a l’estació d’esquí de la 
Molina, que es va superar sense incidents pel 
que fa a la situació actual i, en tot moment, 
es va actuar segons les mesures del protocol 
contra la Covid-19. Cal destacar el bon am-
bient que hi va haver durant tota sortida i la 
gran rebuda que va tenir per part dels joves. 
L’activitat va ser organitzada per les regido-
ries de Joventut de tretze municipis de l’Alt 
Penedès: Torrelavit, Vilafranca del Penedès, 

Castellví de la Marca, Pacs del 
Penedès, Sant Pere de Riude-
bitlles, Mediona, Sant Llorenç 
d’Hortons, Sant Martí Sarroca, 
Subirats, Olesa de Bonesvalls, 
el Pla del Penedès, Torrelles de 
Foix i Olèrdola. Cal destacar-ne 
la coordinació i treball en equip 
dels tècnics i tècniques de Joventut que hi 
van participar. Aquest tipus d’activitats afa-
voreixen el vincle entre el jovent i els profes-
sionals en l’àmbit municipal.
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CARNAVAL, CARNAVAL!
Aquest any la festa de Carnaval es va centrar en el tema del xarleston i els gàngsters. En aquesta 

celebració, els elements més importants van ser els complements: barrets, plomes, boes, collars de 
perles, guants i pistoles…

Va ser un dia especial, tot estava ambientat en l’època dels anys 20 del segle passat; la música acompanya-
va, i es van establir moments de tertúlia i petites converses, on recordàvem aquella època, alguns personat-
ges, la roba de moda i pel·lícules del moment. Tots ens vam sentir estrelles dels anys 20! 

Els barrets, les 
plomes i collars 

de perles van ser els 
elements principals de 

la festa
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Des del passat mes de setembre, i te-
nint en compte totes les recomana-

cions sobre les afectacions de la Covid 
en la gent gran, des de la regidoria de Be-
nestar Social es van posar en marxa dos 
tallers continuats adreçats a persones 
majors de 65 anys: Català i Informàtica. 
El taller de Memòria s’ha passat a fer al 
Centre de Serveis. Qui vulgui s’hi pot ins-
criure quan vulgui. 

A més, de les sortides al teatre, també 
s’han començant a  dinamitzar tallers 
puntuals com el del passat mes de no- 
vembre amb el Cinefòrum. El mes 
de desembre, concretament 
el dia 20, es va fer una con-
ferència sobre la pèrdua 
de la memòria associada 
al dèficit auditiu al Casal 
de Cultura, a càrrec de la 

Clara Gil, experta en audició. I durant els 
mesos de març, abril i maig estem fent 
tallers de manualitats i creativitat molt 
interessants.

Cal remarcar també, l’èxit de la iniciativa 
del projecte Entrecartes, una activitat in-
tergeneracional que ha permès posar en 
contacte les persones grans de Torrealvit 
amb infants de diferents Centres Oberts 
del Penedès. Aquest projecte, de caire in-
tergeneracional, aporta molts beneficis a 
la salut de les persones des de diferents 
punts de vista, tant cognitiu com emo-

cional. Esperem que us estigui 
agradant.

Per a més informació sobre 
qualsevol activitat, podeu 
trucar al Casal de Cultura  
(T. 93 899 51 50).

En marxa, de nou, l'Espai de 
Dinamització de la Gent Gran

Un petit detall per 
a la doctora Dolors 
Daura 

El Centre de Serveis de Torrelavit 
ha fet entrega d’un petit detall 

elaborat pels usuaris, en reconeixe-
ment i agraïment a la gran tasca de 
la nostra estimada doctora Dolors 
Daura.

300 nines de corda 
per commemorar 
el Dia de la Dona

               El projecte 
‘Entrecartes’ ha posat 
en contacte persones 
grans amb infants de 

diferents Centre Oberts 
del Penedès
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Com cada dia 6 i 13 de desembre un grup 
de nens i nenes surten a cantar per Tor- 

relavit amb la finalitat de recollir diners 
per La Marató de TV3.
Des de fa dos anys, a causa de la pandè-
mia, no hi ha gaire participació en aquesta 
iniciativa, i aquest any, fins i tot, vam estar 
a punt de no sortir davant del context de 
contagis que hi havia en aquell moment. 
Però, finalment, amb una mica d’il·lusió i 
esperança vam sortir i els nens i nenes van 
recaptar un total de 215 euros.
Donem les gràcies a la gent del poble per 
la seva participació i esperem que l’any 
vinent puguem passar a cantar per totes 
les cases del poble i treure’n un somriure 
de cada veí.

Que aquestes tradicions 
no es perdin mai!!
Grup de Nicolaus i 
Llúcies de Torrelavit

Èxit de 
participació 
a la Fira de 
Nadal
Coincidint amb les vigílies de Nadal el 

passat 18 de desembre es va celebrar 
la segona edició de la Fira de Nadal de Tor- 
relavit amb l’objectiu de contribuir a di-
namitzar el comerç local. Es va oferir als 
diferents comerços, artesans i entitats del 
poble la possibilitat de muntar una parada 
al llarg del matí (de 10h a 14h) al carrer Ma-
jor, un dels carrers més cèntrics del poble. 
La fira es va complementar amb anima-
ció en directe a les 12h, aprofitant que és 
quan hi ha més gent, i amb una activitat 
de jocs gegants per als més menuts de la 
família, que ens va servir també per recollir 

fons per a La Marató de TV3. L’Ajuntament 
també va muntar una paradeta a la fira, on 
totes les persones que portessin un tiquet 
de compra d’algun comerç o parada de la 
fira el podien bescanviar per una bossa de 
la compra dissenyada per l’artista local Jor-
di Rosell i un clauer dissenyat pels usuaris 
del Centre de Serveis, que s’havia entregat 
com a record del Centenari de Torrelavit i 
que no es va poder repartir a causa de la 

pandèmia.  En total, hi van participar 14 
parades i, al llarg del matí, hi van passar 
molts veïns i veïnes tant del poble com 
dels municipis propers.
La implicació de la població i la bona res-
posta de les entitats i els artesans que hi 
van participar demostren que aquesta fira, 
juntament amb la de Sant Jordi, ja són 
dues cites consolidades i inevitables del 
calendari local.

Durant tot el matí 
el carrer Major es va 

omplir de paradetes i 
activitats

Les Llúcies i els Nicolaus 
canten per La Marató

Van recollir un 
total de 215 euros  

que es van destinar  
a La Marató
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Un any més els veïns de Torrelavit han 
donat mostra de la seva solidaritat 

col·laborant amb La Marató de TV3, que 
aquest any coincidint amb la 29ena edició, 
estava dedicada a les malalties mentals

Diversos col·lectius i entitats del poble 
van proposar activitats per poder-
hi col·laborar. Com és habitual 
els primers a recollir fons per 
la Marató van ser els Nico-
laus, que van recollir 115 eu-
ros.  Un  any més, les Llúcies 
també es van solidaritzar 
amb la causa entregant tota 
la seva recaptació: un total de 
100 euros. El següents a posar en 
marxa la campanya van ser els pro-
pietaris  de Carns Esteve que, gràcies als 
seus clients, van aconseguir recollir un 
total de 212 euros.

La resta  de les activitats es van concen-
trar el mateix cap de setmana de La Ma-
rató de TV3. La proposta de l’Ajuntament 
i el Casal de Cultura per aquesta edició  
va ser instal·lar un espai de jocs gegants 
per als més menuts de la família coinci-
dint amb la Fira de Nadal  celebrada al 

carrer Major. Amb aquesta 
activitat es van recollir 108,18 

euros. A la mateixa fira també hi 
va participar La Gotimada, que va oferir 
tastos de vins i caves amb els quals va 
recollir 110 euros més per a la causa. Du-
rant el cap de setmana la secció de Pati-
natge del CET va organitzar el seu festi-
val de Nadal i la secció d’hoquei va jugar 
diversos partits sumant 16,41 euros més 
a la recaptació de La Marató.

Val a dir, que a tots els diners que es van re-
collir en aquestes activitats, s’hi han de su-

mar  els 300 euros que hi ha aportat com 
cada any l’Ajuntament de Torrelavit. Així 
doncs l’aportació total ha estat de 961,59 
euros. Aquests diners s’ han ingressat al 
compte de La Marató sota el nom de Veïns 
de Torrelavit amb l’objectiu de contribuir a 
la investigació de les malalties mentals. 
La propera edició de la Marató de TV3 se 
celebrarà el 18 de desembre i estarà dedi-
cada a les malalties cardiovasculars.
Des d’aquí donar-vos les gràcies per la 
vostra implicació i solidaritat, ja que sense 
tots i cadascun de vosaltres això no hauria 
estat possible.

Torrelavit 
recull prop de 
1.000 euros 
per La Marató

          Un any 
més els veïns 

van fer mostra de la 
seva solidaritat amb 
la investigació de les 

malalties mentals
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Més pessebres que maiFocs artificials
per acomiadar  
l’any

Aquest Nadal 2021, seguint el format 
de l’any passat, hem seguit expo-

sant els nostres diorames a les finestres 
de les cases que, molt amablement i 
desinteressadament, ens han cedit les 
seves finestres durant aquests les festes 
de Nadal. Aquest any ens heu deixat sis 
finestres més que l’any passat.

Moltes gràcies a tots!

Estem molt contents perquè  hi ha 
hagut molt moviment de gent, 
i a més vam amagar un caga-
ner al diorama de Cal Cisco 
perquè el trobéssiu. Us 
vam facilitar un QR per 
omplir un formulari que 
van omplir 35 persones.

Aquest any hi ha hagut la participació més 
alta de la campanya Cap casa sense pessebre. 
Hi han participat un total de 26 cases amb 
gent de totes les edats. Les fotos van estar ex-
posades al Casal de Cultura per la Festa Major 
d’Hivern. Hi havia pessebres tradicionals, pes-
sebres confinats, pessebres personalitzats... 
tots, diferents i amb el seu encant. 
Entre tots els participants s’ha fet un sor-
teig d’uns  vals per gastar a les botigues 
del poble. L’afortunada ha estat la Lour-

des Amat que va participar en la cam- 
panya Cap casa sense pesse-

bre. Felicitats!
Txell Coca

Tal com ja es va fer el 31 de desembre 
del 2020, a Torrelavit vam acomiadar 

el 2021 amb focs artificials. La situació 
general de la pandèmia no ens va perme-
tre fer una festa com les que s’havien fet 
abans, però ens vam poder retrobar a les 
finestres i balcons mentre menjàvem el 
raïm i brindàvem pel nou 2022.

Nenes i nens de Torrelavit, Ses Majestats ja fa dies que vam arribar 
als nostres palaus i durant el camí vam escampar el missatge de 

la solidaritat i la pau arreu. Us volem agrair la càlida rebuda que sempre 
tenim quan venim a Can Rossell i Torrelavit; les mirades de petits i grans 
plenes d’il·lusió i emoció; esperem que l’any vinent puguem tornar a veu-
re les vostres cares i que ens puguem abraçar com abans. Estem molt 
contents de com us heu adaptat a les restriccions que des de la Comissió 
de Reis i les institucions han anat marcant durant aquests dos anys tan 
durs de pandèmia. Ses Majestats, ara ja som a l’Orient, però no oblideu 
que nosaltres ho veiem tot.
Feu bondat!
 
Des de la Comissió de Reis, estem molt contents de com un any 
més hem pogut celebrar la cavalcada de Reis malgrat la situació de 
pandèmia que estem vivint. Per això, volem donar les gràcies a tots 
els que vau participar, col·laborar i treballar per fer possible la Nit 

de Reis. Esperem que tant la recollida de cartes com la cavalcada 
de l’any vinent tornin al format de sempre i que els més menuts 
puguin retrobar-se amb Melcior, Gaspar i Baltasar.

Comissió Reis

Cavalcada de Reis 
adaptada per segon 
any consecutiu

Hi han 
participat 26 

cases amb gent 
de totes les 

edats
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Al llarg de tota la setmana de Carnaval  hem estat ocupats se-
guint les ordres del Rei Carnestoltes, confeccionant les nostres 

disfresses i assajant el ball per la festa-rua del divendres. Cada grup 
es va disfressar del nom de la seva classe:
  3 anys: Dracs
  4 anys: Les tres bessones i la bruixa avorrida
  5 anys: Els tres porquets i el llop 

El Dijous Gras, com és tradició, al matí vam fer una sortida per 
l’entorn i vam  menjar la truita.

Per fi, divendres va arribar el Rei Carnestoltes  i vam gaudir d’una es-
tona de rauxa.

La setmana del 21 al 25 de març a l’escola 
J.J Ràfols vam celebrar el Carnaval. Els 

encarregats de llegir les consignes van ser 
els alumnes de sisè. Les consignes que vam 
rebre del Rei Carnestoltes van ser les se-
güents: 
Dilluns: si dilluns a l’escola vols triomfar; 
banyador, ulleres i casc hauràs de portar.
Dimarts: dimarts del llit cauràs i a l’escola en 
pijama vindràs.
Dimecres: dimecres una disfressa triaràs i a 
tothom sorprendràs.
Dijous: per un dijous divertit, vine a l’escola 
amb el cap ben guarnit.
Divendres: el divendres la disfressa de la 
classe et posaràs i un bon ball ballaràs.
El dijous tota l’escola va anar a menjar 
l’entrepà de truita i botifarra. La comu-
nitat de grans vam poder gaudir d’una 
magnífica sortida a la natura. Vam anar 

pel Camí del Riu i les cent escales i vam 
tornar per darrere el cementiri.
Finalment, el divendres 25 a la tarda tots 
els alumnes de l’escola ens vam disfressar 
del nom de la nostre classe. A la comuni-
tat de grans:

4t: Els barrufets.
5è: Harry Potter.
6è: Peter Pan.

Ens ho vam passar molt bé. 
Visca el Carnaval!

Carnaval a  la comunitat de petits

El Carnaval a l’escola J.J. Ràfols
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Torna el patinatge amb més força que mai

La torrelavinteca Yousra Abbou, cinquena  
als Campionats d’Espanya de judo

Aquest any, sí! Per fi, vam poder cele-
brar el festival de Nadal de la secció 

de Patinatge del CET. El 19 de desembre 
vam gaudir d’un matí de patinatge com 

feia molt que no ho fèiem. Felicitats a tots 
i totes perquè ho vau fer molt i molt bé! 
També hem pogut participar a la primera 
jornada d’individual que organitza el Con-

sell Esportiu i que, aquest any, es va cele-
brar al nostre pavelló.
Totes les patinadores que van participar-hi 
ho van fer d’allò més bé i podem dir que 
vam aconseguir podi en gairebé totes les 
categories on vam participar. 
Com a novetat d’aquest any informar-vos 
que un bon grup de patinadores s’han fe-
derat i, per tant, podran participar en més 
d’una competició que organitza la Federa-
ció Catalana de Patinatge. 
I, finalment, només ens queda animar-
vos perquè formeu part del nostre club. 
Veniu i  proveu-ho! Segur que us hi senti-
reu a gust i us agradarà!

Secció de Patinatge del CET

Yousra Abbou Abbou va començar a 
practicar judo l’any 2015 com a activitat 

extraescolar a l’Escola J. J. Ràfols de Torrela-
vit. Al cap d’un any la disciplina de judo va 
passar a l’Escola Esportiva Municipal on va 
continuar entrenant amb l’instructor Joan 
Monge. Gràcies a alumnes perseverants 
com la Yousra el judo a Torrelavit ha anat 
tenint cada vegada més seguidores i se-
guidors de diferents nivells. Aquest any, en 
acabar l’educació primària la Yousra ha po-
gut seguir practicant judo a l’Escola de Judo 
de Vilafranca, on està entrenant amb molta 
constància i dedicació, fet que la caracterit-
za. Gràcies al seu esforç ha estat escollida 

per participar al Campionat d’Espanya de 
Judo en representació de Catalunya per 
competir en la categoria infantil femenina 
de 48 quilos. Aquesta era la seva segona 

competició oficial i dels cinc combats en els 
quals va participar en va guanyar tres. Des 
d’aquí li donem l’enhorabona pel magnífic 
resultat aconseguit i pel seu esforç.
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AGENDA D'ACTIVITATS

DIVENDRES 13 DE MAIG
D’11.00 a 13.00 h BIBLIOBÚS

18.00 h al Casal de Cultura 
ESPAI DONES TORRELAVIT
Espai d’autocura dirigit a dones a partir de 
18 anys. Sessions grupals de dues hores 
on es donaran eines teòriques i pràctiques 
per augmentar el benestar i reduir l’estrès 
amb la psicòloga i terapeuta Gestalt 
Natàlia Càlix. Activitat gratuïta
Cal fer inscripció prèvia al Casal de Cultura

DILLUNS 16 DE MAIG
17.00 h Casal de Cultura
TALLER DE FOTO TRANSFER EN 
CAIXETES DE FUSTA
Enviar la foto + nom i cognoms per 
whatsapp al 672 17 64 02 (Mar).
Si la foto és en paper, portar-la al Casal de 
Cultura. Cal inscripció prèvia

DIVENDRES 20 DE MAIG
ÚLTIM DIA D’INSCRIPCIONS A LA LLAR 
D’INFANTS
Cita prèvia al 93 899 60 28 o a 
llarelpatinet@torrelavit.cat

DIES 21 I 22 DE MAIG
ROMERIA A MONTSERRAT 

Dissabte 21 de maig
03.00 h Sortida a peu des del carrer del 
Bosc cap a Montserrat
7.30 h Esmorzar a Collbató
Menú: entrepà de botifarra a la brasa, 
aigua, vi i cafè
Preu: 4€. Inscripcions al Casal de Cultura 
fins el 16 de maig.
16.00 h Punt de trobada: Estació del 
cremallera. Passejada pels camins dels 
Degotalls i pregària.
18.45 h A la Basílica Pregària de Vespres.

Diumenge 22 de maig
10.00h Dansa de l’ofrena a càrrec dels 
grups de dansaires participants al 65è 
aplec d’esbarts a Montserrat.
11.00 h A la Basílica Missa conventual, 

amb ofrena de productes de la terra en 
nom de Torrelavit.
12.00 h A la Basílica Cant de la Salve 
i el Virolai a càrrec de l’Escolania de 
Montserrat.
Seguidament, davant la Basílica 
Exhibició de balls a càrrec dels grups de 
dansaires.

DIVENDRES 27 DE MAIG
D’11.00 a 13.00 h BIBLIOBÚS

De 18.00 a 20.00h Al Casal de Cultura
LA RÀBIA I LA FORÇA VITAL
La ràbia com l’emoció menys entesa 
socialment i que genera més problemes 
de salut física i mental. Les causes de la 
ràbia, límits i normes. Conferència de 
Natàlia Càlix per a pares i mares d’infants 
d’entre 3 i 12 anys. Cal inscripció prèvia

DISSABTE 28 DE MAIG
12.00 h Al Pavelló Poliesportiu
CONCERT FINAL DE CURS DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS (EMAP)

DIUMENGE 29 DE MAIG
18.00h Al Teatre del Casal de Cultura
ESPECTACLE FAMILIAR JO VAIG AMB MI
Adaptació de Paco Mir (Tricicle) a partir 
d’un text de Raquel Díaz Reguera.
Espectacle recomanat a partir de 5 anys.

DEL 30 MAIG A L’11 JUNY
Al vestíbul del Casal de Cultura
EL TELÈFON DE L’EVA
Despenja el telèfon i escolta tot tipus 
d’històries.

DIVENDRES 3 DE JUNY 
De 18.00 a 20.00h Al Casal de Cultura
LA CONNEXIÓ
Els jocs d’aferrament, estils de disciplina, 
la relació amb les pantalles, identificar 
símptomes de malestar psicològic. 
Conferència de Natàlia Càlix per a pares i 
mares d’infants d’entre 3 i 12 anys.
Cal inscripció prèvia

DIUMENGE 5 DE JUNY
18.30h A la plaça del Casal de Cultura 
FESTIVAL EVA. CONTES PER TELÈFON 
AMB ALBERT ESTENGRE

DIVENDRES 10 DE JUNY
D’11.00 a 13.00 h BIBLIOBÚS

18.00 h al Casal de Cultura 
ESPAI DONES TORRELAVIT
Espai d’autocura dirigit a dones a partir de 
18 anys. Sessions grupals de dues hores 
on es donaran eines teòriques i pràctiques 
per augmentar el benestar i reduir l’estrès 
amb la psicòloga i terapeuta Gestalt 
Natàlia Càlix. Activitat gratuïta
Cal fer inscripció prèvia al Casal de Cultura

DIUMENGE 12 DE JUNY
12.00 h A la plaça del carrer del Molí

INAUGURACIÓ DE L’ESCULTURA 
“VASOS CONNECTORS”
Obra de l’escultor Jordi Cuyàs en 
agraïment als donants de sang
19.00 h A l’església de Sant Marçal 
FESTIVAL EVA. ACORDCELLO

DIMECRES 15 DE JUNY
EXCURSIÓ A BEGUR I TAMARIU
Organitzada pel Casal de la Gent Gran

DIVENDRES 17 DE JUNY
FESTA DE PRIMAVERA
Centre de Serveis de la Gent Gran

Agenda d'activitats



La Núria Gibert es va incorporar a la botiga de 
Cal Cisco quan es va casar amb el seu marit. 

Ell “ja havia nascut darrere el taulell”, diu ella. I 
al llarg dels 45 anys que hi ha passat ha fet molt 
bona relació amb tots els clients: “Te’ls estimes 
i pateixes per les coses que els passen”. Precisa-
ment, aquesta relació amb els veïns i clients ha 
estat un fre a l’hora de jubilar-se, ja que per l’edat 
ho podia haver fet abans, però el sentiment de 
tancar les portes era massa fort per afrontar-lo. 
“Si tanques les portes” —diu— “és com si et tan-
quessis tu mateix perquè estem acostumats a te-
nir obert i que la gent vingui a casa cada dia.” Però 
la sorpresa de la Núria i el Cisco va arribar quan el 
seu gendre, Lluc Vidal, que treballava a la brigada 
del Camí del Riu va fer el pas per posar-se al cap-
davant de la botiga. La Núria està molt contenta 
perquè diu que encara que ella no sigui darrere el 
taulell, “es mantindrà la porta oberta i la gent po-
drà continuar venint i això és molt bonic.”

La carnisseria de Cal Cisco és una botiga que 
tanca el cercle de tot un procés productiu lli-
gat a una explotació agrícola i ramadera. És la 
darrera baula d’una cadena que comença a la 
terra, amb vinyes i camps de cereals, un ramat 
que pastura pels termes municipals de Castellví 
de la Marca, Font-rubí i Sant Quintí de Mediona, 
un corral amb ovelles que alleten al Pla i una 
botiga amb carn de xai de proximitat i d’alta 
qualitat i botifarres artesanes a Torrelavit. A 
més, la Núria recorda que les botifarres es fan 
de forma artesanal, seguint la recepta tradicio-
nal de la família, i ara, amb en Lluc al capdavant 
del negoci es continuaran fent de la mateixa 
manera. “Moltes vegades, sacrifiquem el guany 
per poder oferir les botifarres de la qualitat que 
hem ofert sempre”, explica la Núria. 

Aquestes són les coses que Lluc Vidal valora de 
Cal Cisco i creu que és un orgull poder posar a 
la venda carn de xai amb aquestes garanties de 
qualitat. En Lluc recorda que a les comarques 
de Girona, fa uns anys es va posar en marxa la 
iniciativa Ramats de Foc, que reconeix amb una 
etiqueta específica la carn i el làctics dels ramats 
que pasturen per les zones forestals i col·laboren 
en la prevenció d’incendis. “Aquestes iniciatives 
tenen un valor social molt important i això és el 
que hauríem de recuperar al Penedès”, diu. Se-
gons recorda, el ramat, antigament havia col·la-
borat en la neteja i desbrossat dels marges del 
Camí del Riu, una tasca que ell coneix 
bé: “Hi ha fotos en blanc i negre de 
l’any de la picor on es veu el ramat 
desbrossant els marges del riu”. 

Assegura que n’havia parlat amb 
tècnics i regidors, quan hi treba-
llava, però reconeix que mai no hi 
ha hagut una sol·licitud formal per 
fer pasturar el ramat en aquesta zona, 
igual que tampoc no hi ha un acord col·lectiu 
perquè els ramats entrin a les vinyes: “només 
hi ha algun acord amb petits productors per fer 
entrar el ramat quan no hi ha raïm o per fer els 
marges de la finca”. De fet, el seu sogre és molt 
primmirat amb els llocs de pastura perquè creu 
que l’objectiu del pastor és garantir que el ra-
mat tingui tots els nutrients que necessita per 
produir carn d’alta qualitat i, en el cas de les 
ovelles que estan alletant, per produir la llet 
que necessita l’anyell. 

“Ara tots demanem productes ecològics i de 
proximitat, productes vinculats al territori on 
es produeixen i està molt bé que la gent ho 

demani, però també han de saber que aquí ho 
hem tingut tota la vida”, diu en Lluc. La Núria 
rebla el clau: “què hi ha més ecològic que aga-
far el cistell i venir a comprar al poble sense 
haver d’agafar el cotxe?” Tant un com l’altre es-
tan orgullosos de la feina que fan. Defensen la 
producció de la petita explotació familiar com 
una eina per oferir productes de qualitat als 
seus clients i contribuir a la conservació d’una 
activitat fonamental per garantir la sobirania 
alimentària del territori. Per això no deixen d’in-
novar. En Lluc creu que el client d’ara demana 
productes elaborats. Per això, han incorporat 

les hamburgueses o els pintxos de xai 
i diu que estan fent proves amb no-

ves formes de fer el consum de 
carn de xai més habitual.

Quin és el principal entrebanc 
que hi ha en aquest moment per 

a un negoci de les seves caracterís-
tiques? En Cisco ho diu ben clar: no 

hi ha escorxadors. Al Penedès, els escor-
xadors van desaparèixer fa molts anys. A Cal 
Cisco han de portar els xais a l’escorxador de 
Castellbisbal. De fet, en tot Catalunya n’hi ha 
una cinquantena i això obliga els productors 
a fer molts quilòmetres amb el que suposa 
d’increment de l’estrès per als animals i l’en-
cariment del producte final. Aquest detall és 
clau per a la conservació d’una activitat clau 
per al sector primari. “Sense escorxadors és 
molt difícil recuperar els ramats”, assegura en 
Cisco. De moment, ja han començat a funcio-
nar els escorxadors mòbils, però sembla que 
el Departament d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural comença a ser conscient 
d’aquesta mancança.

REPORTATGE

Relleu generacional a Cal Cisco

“Demanem 
productes ecològics 
i de proximitat i els 
tenim a casa”

Cal Cisco 
tanca el cercle 

de tot un procés 
productiu lligat a una 

explotació agrícola

Lluc Vidal i Núria Gibert representen dues generacions d’un mateix projecte. La Núria es jubila i 
deixa el taulell de Cal Cisco en mans del seu gendre, després de 45 anys dirigint una carnisseria amb 
més de cent anys d’història. En Lluc ha deixat la brigada del Camí del Riu per encapçalar el negoci 
familiar que veu com un projecte circular amb un gran valor social en un moment en què ressorgeix 
el producte de proximitat com una eina de millora de l’entorn.


