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EDITORIAL

Compromís i 
coresponsabilitat

A  Torrelavit hem fet un pas endavant en el compromís amb el medi am-
bient amb l’aplicació de la recollida de residus Porta a Porta (PaP). Des 

de l’Ajuntament som conscients que un canvi en la gestió d’un servei com 
aquest, que afecta tota la ciutadania, requereix un profund compromís com-
partit. I confiem en totes les veïnes i veïns de Torrelavit perquè aquesta mesu-
ra, que ens impulsa cap a l’excel·lència, sigui un èxit. A Torrelavit sempre hem 
demostrat una gran capacitat per adaptar-nos als canvis que ens ha portat la 
societat. I aquesta vegada el nostre punt de partida és molt bo. 

Actualment, a Torrelavit ja tenim uns índex alts (58,5%) de selecció dels resi-
dus i l’objectiu és continuar millorant aquests percentatges i arribar al 75% de 
selecció, tal com demana la UE si no volem haver de fer front a les penalitza-
cions econòmiques per a aquells ajuntaments que estiguin per sota d’aquests 
nivells. Així, alhora que eliminem els contenidors de la via pública, controlem 
la despesa i prenem consciència sobre la necessitat de reduir els residus que 
generem a la llar. 

L’aposta per la recollida PaP és una decisió que prové del govern del 2017, una 
decisió valenta en l’actual context i ens empeny cap a una línia de corespon-
sabilitat amb l’entorn. A Torrelavit no volem ser una destinació de turisme 
d’escombraries per a aquells veïns dels municipis del voltant que no volen 
contribuir al model porta a porta als seus pobles i acabarien abocant els seus 
residus als nostres contenidors.

Tanmateix hem apostat també per una altra decisió valenta, prenent les reg-
nes del projecte de remodelació de la zona esportiva i escolar amb l’objectiu 
de donar sortida a les necessitats de la ciutadania. Hi hem treballat des de 
les regidories, des d’alcaldia i des del projecte de Pressupostos Participatius, 
que ha demostrat l’esperit democràtic del nostre poble. Ara és l’hora d’actuar 
i avançar per preparar Torrelavit per a les necessitats futures i fer-ho amb 
compromís i empenta.

I qui ha demostrat compromís i empenta ha estat la Comissió de Festes que, 
enguany, per primera vegada des de la pandèmia, podrà organitzar una festa 
major amb una certa normalitat. És el moment de correspondre als esforços 
de totes les persones voluntàries i entitats que ho fan possible, i aprofitar el 
per gaudir de la festa major amb la família, amics, i veïns.

Fem poble, fem Torrelavit. Molt bona festa major!

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde
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MUNICIPAL

En marxa la recollida Porta a Porta
Cada llar té tres cubells amb xip per poder fer la tria  
i treure’ls a primera hora del matí

938911622), i un correu electrònic, obrela-
porta@mancomunitat.cat i, des del pas-
sat 27 de juliol, s’ha instal·lat una oficina 
informativa a l’Ajuntament, que atén tots 

els dimecres d’11 a 14h els dubtes sobre 
la recollida Porta a Porta, amb l’objectiu 
d’assolir els millors resultats el més aviat 
possible.

Torrelavit ha començat, des de fa uns 
dies, la recollida de residus Porta a 

Porta (PaP) amb l’objectiu de fer créixer 
els nivells de selecció de residus per as-
solir millors resultats de reciclatge. El 
govern de Torrelavit va aprovar el canvi 
de model amb la intenció de fomentar el 
compromís de la ciutadania amb el rea-
profitament i la reducció de residus. 

Durant el mes de juliol es va fer la cam-
panya d’educació ambiental, el pas previ 
al desplegament del nou model de reco-
llida selectiva amb tres xerrades informa-
tives adreçades a la ciutadania els dies 14 
i 15 de juliol.

A cada llar s’han lliurat  tres cubells amb 
xip on dipositar i treure els residus a la via 
pública. Per a les fraccions d’orgànica i del 
rebuig s’ha facilitat un cubell amb xip de 
25 litres, mentre que per dipositar el paper 
i cartró i els envasos es va lliurar un cubell 
multifracció amb xip de 40 litres. També 
es lliurar un cubell d'orgànica reixat per a 
la cuina i un magnètic de nevera amb in-
formació gràfica dels calendaris i horaris 
de la recollida de residus.

La Mancomunitat Penedès-Garraf ha ha-
bilitat un telèfon d’atenció ciutadana, (T 
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MUNICIPAL

Avantatges de la PaP
La recollida Porta a Porta amb cubells 

xipats permet a l’usuari seguir i ges-
tionar la seva pròpia generació de resi-
dus, excepte el vidre que es continuarà 
recollint, de moment des dels conteni-
dors verds al carrer. La tecnologia amb 
xip als cubells de casa donarà la possi-
bilitat a l'usuari, a través d’una aplicació 
mòbil, de fer un seguiment de les seves 
aportacions i de les possibles incidències 
per tal de millorar la recollida selectiva. 
La web App ciutadana està disponible 
per sistemes IOS i Android i cal accedir 
a l’enllaç https://obrelaporta.wcity.app/ 
des de qualsevol navegador, per poder 
descarregar-la i instal·lar-la al mòbil.

El ciutadà disposa d’un calendari amb els 
dies de recollida de cada una de les frac-
cions (excepte el vidre, que es recull al 
contenidor). Des de l’aplicació es poden 
conèixer al moment les dades registra-
des de la recollida. L’objectiu és arribar 
a personalitzar els rebuts en un futur 
amb incentius per a aquells que generin 
menys residus.

Per a l'Agència de Residus de Catalunya 
el PaP permet registrar els millors resul-
tats tant de selecció com de reducció de 
residus, ja que és el model que conscièn-
cia millor la ciutadania sobre la necessi-
tat d'evitar envasos innecessaris o recu-
perar els ingredients a granel per reduir 
residus no desitjats.
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MUNICIPAL

Consells per reduir 
els residus

Isaac Peraire explica les virtuts del Porta  
a Porta a Torrelavit
El director de l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC), Isaac Peraire, va vi-
sitar Torrelavit el passat mes de juny per 
explicar els avantatges de la recollida Por-
ta a Porta en municipis petits. Segons ell, 
el nou model comportarà una millora 
en la recollida i, per tant, en la 
recuperació de materials. El 
director va recordar que el 
nou servei de gestió i re-
collida de residus, impul-
sat per la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, incorpo-
ra tecnologia smart en els 
cubells, un sistema que per-
metrà optimitzar i millorar la 
gestió i avaluació del servei, a més 
d’aplicar en el futur una taxa de residus 
ajustada als usos i la generació de residus 
de cada ciutadà.

El model de recollida Porta a Porta de-
mana la implicació del ciutadà que ha 
de separar els residus a casa i ha de tenir 
control d’un calendari de recollida deter-
minat, però a canvi, permet fer una reco-
llida a la porta de casa, permet eliminar 

els contenidors del carrer i millora 
la gestió a l’hora de fer front als 

problemes derivats de man-
tenir els residus durant ho-
res o dies al carrer. 

L’ARC fomenta els millors 
models de recollida de re-

sidus com és el cas del Porta 
a Porta amb incentius per als 

municipis que aposten per als mo-
dels més efectius. Aquest any, l’Agència 
de Residus de Catalunya ha destinat  un 
total de 22,5 milions d’euros al foment 

de la recollida selectiva perquè, segons 
Peraire, és molt necessari “transformar 
el país de manera intensa per assolir els 
objectius que Europa ens marca”. Pe-
raire va recordar que aquells municipis 
que no compleixin amb els objectius 
marcats veuran incrementar la factura 
de la gestió de residus un any darrere 
l’altre i aquest és un model que no és 
recomanable ni per a la butxaca ni per 
a l’entorn.

Tanmateix, la Generalitat també treballa 
actualment en el foment del canvi dels 
processos productius per part de les em-
preses (ajuts per a la prevenció i valorit-
zació dels residus industrials de les em-
preses, ajuts per a fomentar l’economia 
circular) i per incentivar el disseny de pro-
ducte a través de l’ecodisseny.

Comprar productes de temporada, aprofitar les sobres de 
menjar, comprar les quantitats necessàries i organitzar 

bé la nevera i el rebost són alguns consells de la Mancomu-
nitat Penedès-Garraf per millorar l’efectivitat de la recollida 
Porta a Porta amb la reducció de residus i, alhora, fomentar 
l’estalvi familiar a les llars.
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MUNICIPAL

Torrelavit homenatja els donants de sang amb un 
monument a la nova plaça del Carrer del Molí  
La vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, recorda  
la importància que hi hagi relleu generacional al grup de donants 

L’Ajuntament de Torrelavit va inaugurar el passat mes de juny el mo-
nument Vasos connectors de l’artista local Jordi Cuyàs en homenat-

ge als donants de sang de la població, a la nova plaça del Carrer del 
Molí. L’acte, que va comptar amb la vicepresidenta primera del Par-
lament, Alba Vergés, com a amfitriona, va servir per remarcar la im-
portància i l’altruisme dels donants de sang en un moment en què la 
Covid-19 ha posat sobre la taula els problemes derivats de la gestió de 
la salut. Vergés va explicar que “és vital que hi hagi relleu generacional 
al grup de donants per garantir que es puguin mantenir els nivells de 
donacions actuals o, fins i tot incrementar-los” i va agrair públicament 
el gest de les persones que fan aquestes donacions tan importants per 
garantir la vida, moltes vegades, de desconeguts.

L’escultura, feta en ferro, representa un cor i unes gotes de sang que 
corren per unes venes i artèries que també es poden visualitzar com 
un cep, en una clara al·legoria a allò que dona vida al Penedès. Preci-
sament, l’autor de la peça va explicar que la seva voluntat ha estat fer 
una interpretació de la sang com a font de vida. 

L’alcalde, Manuel Raventós, va agrair la generositat de totes les perso-
nes que cada vegada que es fan campanyes de donacions se sumen al 
col·lectiu de donants i va animar a mantenir viu aquest esperit altruis-
ta. L’acte va comptar amb la participació de les danses, els gegants i els 
diables petits de Torrelavit i va acabar amb un petit vermut.

Precisament, el Dia Mundial dels Donants de Sang se celebra cada any 
el 14 de juny des de fa 18 anys com a mostra d’agraïment i reconeixe-
ment a les persones que salven vides amb aquest petit gran gest. Per 
això, la inauguració es va fer el diumenge 12, just dos dies abans.
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MUNICIPAL

Comencen les obres de reordenació 
de la zona esportiva exterior 
El projecte preveu la construcció d’una pista de pàdel  
i la instal·lació d’un circuit de cal·listènia

Aquest mes de juliol han començat les obres de reordenació de la 
zona esportiva exterior, amb l’aixecament de l’antiga pista de ten-

nis. El projecte suposa una inversió de 340.000 euros i contempla la 
construcció de la pista de pàdel i la instal·lació d'un circuit de cal·listènia 
(exercici exterior), dues de les propostes guanyadores dels pressupostos 
participatius, a més de la millora de la connexió des del pàrquing cap a la 
zona esportiva, l’habilitació d’una zona d’autocaravanes, la construcció 
d'una zona infantil i un espai de pícnic.
La previsió és acabar les obres a final de novembre. L'alcalde, Manuel Ra-
ventós, va explicar que el projecte preveu també els treballs d’estabilització 
del sòl per garantir 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. L’Ajuntament aprofita aquestes obres per formigonar l’aparcament 
i plantar més arbrat, a més de fer zones ajardinades al voltant de la pista.

L’Ajuntament de Torrelavit ha completat el canvi de 
l’enllumenat exterior del municipi gràcies a una sub-

venció de 15.000 euros de la Diputació de Barcelona que 
ha permès la instal·lació de led i la millora de l’eficiència 
energètica en diferents espais públics com la façana de 
l’Ajuntament, la porta principal de les escoles J. J. Ràfols, 
el pont de les Escoles, la pista polivalent i la zona espor-
tiva, la pista de Can Rossell, la zona exterior del local de 
Can Rossell, el parc de les Pubilles o la deixalleria mu-
nicipal.

D’aquesta manera, Torrelavit millora notablement 
l’eficiència de l’enllumenat públic i redueix la despesa 
generada pel sistema d’il·luminació exterior.

Inversió de 15.000 euros per a la millora  
de l’eficiència energètica de l’enllumenat
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MUNICIPAL

Torrelavit recull 150 quilos de deixalles  
a la llera del Riudebitlles  
Un grup de voluntaris, amb el suport de l’ADF, van netejar des del Parc de les 
Pubilles fins al Molí Fidel en una nova acció de “Let’s Clean Europe”

U na vintena de voluntaris juntament amb l’ADF de Torre-
lavit van recollir el passat mes de maig uns 150 quilos de 

deixalles de la llera del Riudebitlles en una nova acció inclosa 
dins el programa Let’s clean Europe, organitzada des de l’àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrelavit.  El grup va 
sortir del Parc de les Pubilles seguint el Camí del Riu fins al 
Molí Fidel. Entre les deixalles es van recollir, sobretot, plàstics 
i envasos, alguns dels quals arriben en aquest punt arrosse-
gats per l’aigua.

Les deixalles es van portar a la deixalleria de Torrelavit, on van 
ser classificades per garantir-ne la millor gestió i l’optimització 
del procés de reciclatge de tot allò que es pugui aprofitar.

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrelavit fa anys 
que organitza trobades de voluntaris per netejar la llera del riu i, 
l’any passat, es va fer una acció per netejar una zona de bosc del 
municipi. L’objectiu d’aquestes actuacions és eliminar la brossa 
que s’acumula en aquests punts però també conscienciar la po-
blació de la necessitat de mantenir nets aquests espais que són de 
vital importància per a la conservació de la biodiversitat. 
En una zona rural on una part de la població cultiva les vinyes, el 
manteniment d’aquestes vies és essencial per garantir la resilièn-
cia dels cultius davant del canvi climàtic. A més, aquests espais 
han esdevingut també un punt de contacte amb la natura per a 
la mateixa població i un pol d’atracció de visitants en la promoció 
cultural i turística del poble.
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MUNICIPAL

Interès d’Educació per les 
instal·lacions de l’escola 

Les activitats 
del Casal de 
Cultura ja es 
poden pagar 
des de casa

La directora dels Serveis Territorials 
d’Educació de la Generalitat va visi-

tar Torrelavit el mes passat per conèixer 
l’edifici de l’escola J. J. Ràfols i les demandes 
de l’Ajuntament i l’equip directiu. L’objectiu 
de l’Ajuntament és incorporar el servei de 
menjador a l’edifici central i eliminar els 
barracons que, actualment, hi ha al pati, 
a més de fer un projecte d’adequació de 
l’edifici que respongui a les necessitats ac-
tuals de l’escola. Després de la incorpora-
ció del nou director dels Serveis Territorials 
d’Educació de la vegueria del Penedès, Josep 
M. Colomer, el govern de Torrelavit confia 
que els projectes de l’escola J. J. Ràfols es 
puguin desencallar amb més rapidesa.

La diputada al Congrés Carolina Telechea i la senadora Mirella Cortés van visitar To-
rrelavit el passat mes de maig per conèixer de primera mà les inquietuds del govern 

municipal. L’alcalde, Manuel Raventós, els va traslladar la voluntat d’actuar sobre la línia 
de mitja tensió que travessa el poble tan aviat com sigui possible, així com la voluntat de 
contribuir en la millora de la gestió de la salut en l’àmbit rural i la Sareb. Aquesta visita 
forma part del programa d’accions dels diputats i senadors catalans al Congrés i al Senat 
amb la intenció de contribuir a garantir l’acció de l’executiu espanyol en la millora dels 
serveis a la ciutadania.

Les activitats del Casal de Cultu-
ra ja es poden pagar des de casa. 

Els ciutadans que ho vulguin fer po-
den sol·licitar-ho trucant al Casal de 
Cultura (93 899 51 50) i sol·licitar, per 
mail o per whatsapp, l’enllaç (https://
pycmt.me/HCko) per poder fer el 
pagament. Quan l’usuari clica sobre 
l’enllaç ha d’omplir les dades (nom, 
concepte, import i telèfon de contac-
te) i aleshores pot triar si fer el paga-
ment des d’una targeta bancària o per 
bizum. Amb aquest sistema el Casal 
de Cultura pot cobrar totes les acti-
vitats que s’organitzen o es gestionen 
des d’allà.

La diputada Carolina Telechea 
i la senadora Mirella Cortés 
visiten Torrelavit

Reconversió de 
l’antiga cabina 
de Telefònica
L’Ajuntament de Torrelavit ha ac-

ceptat l’antiga cabina de telèfons 
de Telefònica en cessió gratuïta per 
reconvertir-la en un espai d’intercanvi 
de llibres. El projecte, liderat pels 
alumnes de l’escola J. J. Ràfols, perme-
trà deixar llibres usats en aquest espai 
i que els veïns els puguin llegir a canvi 
de deixar-ne d’altres. L’objectiu és ge-
nerar una dinàmica d’intercanvi i un 
nou model de promoció de la cultura.
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L’Ajuntament de Torrelavit invertirà 
un total de 36.000 euros per adequar 

l’antic pis del secretari municipal com a 
zona d’atenció al públic. Les obres, que es 
faran durant el mes d’agost, contemplen 
la instal·lació de dos despatxos d’atenció 
ciutadana, per a reunions i perquè els 
tècnics municipals  o els regidors puguin 
atendre els veïns. A més, els despatxos 
estaran equipats per poder-hi celebrar re-
unions telemàtiques en el cas que sigui ne-
cessari, amb pantalles i tota la instal·lació 
del sistema digital.

Les obres d’aquestes noves instal·lacions 
començaran el mes d’agost i la previsió és 
que estiguin acabades a principi de tardor.

El projecte de naturalització del pati de l’escola J. J. Ràfols ja h a 
començat a créixer. Ja s’han fet les instal·lacions i s’ha plantat la nova 

vegetació que permetrà crear noves zones d’aprenentatge a l’exterior. El projecte, que ha 
suposat una inversió de 48.000 euros, es va crear amb l’objectiu de dotar de més zones 
d’ombra l’entorn de la pista i crear zones verdes de joc per als infants. 

L’objectiu del govern municipal és aconseguir un espai més amable, sobretot, per a les activi-
tats del Casal d’Estiu, millorar les activitats de l’escola d’acord amb el currículum educatiu del 
centre i incloure l’escola de Torrelavit en el paquet de centres educatius que treballen a favor de 
la sostenibilitat i per frenar el canvi climàtic. El projecte de naturalització del pati de l’escola va 
sorgir durant la pandèmia amb la voluntat de millorar els espais exteriors per poder crear zones 
diferenciades per a grups petits a l’exterior en cas de necessitat durant el curs escolar.

El procés de creació de les noves zones verdes s’ha fet en diferents fases per garantir 
que les plantes tinguessin temps per adaptar-se a l’espai. Al llarg de l’últim any s’ha 
creat un túnel viu, una cabana i uns bancs naturals a la zona del pins, a més d’un jardí  
de la pluja que ha de servir per resoldre els problemes d’humitat que es concentren a 
la façana posterior de l’edifici. A més, s’ha plantat nou arbrat i s’ha fet una instal·lació 
de rec per garantir la continuïtat del projecte.

La naturalització del pati de 
l’escola comença a créixer

Nous espais d’atenció al 
públic a l’ajuntament

La Biblioteca 
Municipal 
estrena cadires
Gràcies a una subvenció promo-

guda per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona destinada a la 
millora i manteniment d’equipaments 
culturals, aquest 2022 s’han pogut 
canviar les cadires de la Biblioteca Mu-
nicipal, que eren de fusta i amb tapis-
seria de roba, per unes amb estructura 
metàl·lica i seients de plàstic. Durant 
aquest any 2022 també s’ha previst 
posar aire condicionat a la Bibliote-
ca, ja que és l’única sala de l’edifici on 
encara no n’hi ha, i arreglar els llums 
d’emergència de tot l’edifici, així com 
canviar cortines, aparells informàtics,  
i millorar el mobiliari.

17.000 euros 
per als refugiats 
d’Ucraïna a 
Torrelavit

La Diputació de Barcelona, a peti-
ció de l’Ajuntament de Torrelavit, 

ha fet una aportació de 17.000 euros 
que es destinaran a garantir beques 
de material escolar, sortides, piscina, 
alimentació, subministraments i roba 
als refugiats ucraïnesos que viuen ac-
tualment a Torrelavit. L’Ajuntament 
serà l’encarregat de gestionar 
aquest suport econòmic mitjançant 
l’atorgament de les beques i vals de 
compra als comerços locals de Torre-
lavit. En aquest moment, a Torrelavit 
hi ha un grup de nou refugiats ucraï-
nesos que han arribat després de la 
invasió russa al seu país.
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Ens trobem una vegada més a les portes de la Fesa Major, 
dates assenyalades, de trobades familiars i amics, dates 

per compartir bons moments i per gaudir en general.

No obstant això, continuem en una situació atípica gene-
rada per la Covid-19, les afectacions causades per aquesta 
pandèmia són encara ben presents i no podem abaixar la 
guàrdia. És per això que us demanem la màxima prudència 
així com també una ràpida recuperació a totes les persones 
que estan patint aquesta malaltia.

Estem també davant d’un any atípic en la climatologia, 
amb una sequera extrema i unes temperatures que han 
superat en molts moments les habituals, tots aquests fac-
tors ens estan portant al que podria ser un greu problema 
d’abastament d’aigua, els aqüífers estan patint aquesta si-
tuació així com també ho està fent el nostre riu.

Desgraciadament, aquesta situació s’està tornant més 
habitual del que ens agradaria i és responsabilitat de tots 
poder-hi fer front i minimitzar els seus efectes. Els ajun-
taments i altres administracions haurien d’estar obligats 
a pensar com ens afectarà això en un futur i buscar alter-
natives a l’actual sistema d’abastament, ja que només una 
bona planificació i previsió evitarà mals majors. En aquest 
sentit, animem l’equip de govern a pensar-hi i no jugar-ho 
tot a l’espera de les necessitades pluges.

És també responsabilitat de tots els veïns i veïnes de Torre-
lavit l’ús coherent i racional de l’aigua, tinguem-ne cura i 
evitem consums innecessaris, és un bé que cal preservar.

La sequera i altes temperatures ens porten també a una situa-
ció alarmant de risc d’incendi forestal. El nostre entorn me-
reix també una especial protecció. És per aquest motiu que 
demanem que s’extremi la precaució, evitem activitats inne-
cessàries a la muntanya i aconseguim d’aquesta manera con-
tinuar gaudint d’aquest meravellós paisatge que ens envolta.

Esperem que tots i totes pugueu gaudir de les merescudes 
vacances d’estiu, que les pugueu compartir amb família 
i amics, així com també que passeu una molt bona Festa 
Major i que participeu de tots els actes que s’hi organitzen.

En aquest sentit aprofitem també per donar les gràcies a 
la Comissió de Festes per la serva organització, estem con-
vençuts que ens han preparat un programa carregat de bo-
nes activitats. 

Molt bona Festa Major a tothom.

Pacte amb el Bisbat 
per a la restauració 
de la rectoria de 
Santa Maria de Lavit

L’Ajuntament de Torrelavit ha signat un conveni de col·laboració 
amb el Bisbat per poder accedir a una subvenció de la Diputació 

de Barcelona per restaurar l’edifici de la rectoria de Santa Maria de 
Lavit. El conveni contempla la restauració de la façana d’acord amb 
les imatges antigues de l’edifici i la instal·lació d’un accés per a mi-
nusvàlids a la plaça de Santa Maria.

A canvi de la restauració, mitjançant un programa de restauració de 
patrimoni de la Diputació de Barcelona, el Bisbat cedirà els espais 
de l’antic esplai la Baldufa, situat als baixos de la parròquia (planta 
baixa i soterrani). La intenció de l’Ajuntament és sanejar les parets, 
terra i sostre d’aquest espai, a més de la millora de la instal·lació 
elèctrica per destinar-lo a l’ús públic municipal.

Segons l’alcalde, Manuel Raventós, “aquesta part de l’edifici es po-
dria destinar a activitats culturals o com a espai per a les entitats”.

De moment, l’Ajuntament de Torrelavit ha demanat una subvenció 
de 200.000 euros amb la intenció de cobrir tota la inversió i, segons 
l’alcalde, les obres s’acabaran de definir en funció de l’import final 
que s’aconsegueixi. Segons Raventós, aquest és l’únic edifici de To-
rrelavit que encaixa amb el perfil de la subvenció.

L’edifici de la rectoria de Santa Maria de Lavit va ser declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional i està enganxat a l’església del mateix nom, 
inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i 
construïda entre els segles XII i XVII. Un dels trets més caracterís-
tics de l’edifici de la rectoria és la interessant galeria de columnes 
salomòniques que es poden contemplar des del carrer.
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Ens trobem en ple estiu, on any rere any, es repeteixen les 
onades de calor, la manca de pluja i la conseqüent se-

quera que patim i l’elevat risc d’incendis forestals. Aquests 
motius, ens fan reflexionar sobre les evidències del canvi 
climàtic. Hem de reduir el consum d’aigua i extremar les 
mesures per evitar el perill de focs. Hem de cuidar el nos-
tre entorn i el medi ambient, i per responsabilitat i per re-
duir l’impacte ambiental, iniciem el nou model de recollida 
PaP. Tot i que sabem que hi haurà moments complicats en 
aquest procés, partim d’uns índexs de recollida positius que 
ens ajudaran a augmentar el percentatge de recollida se-
lectiva i adaptar-nos al canvi de sistema ràpidament per re-
duir la petjada ecològica que tenim individualment i com a 
municipi. Ho hem de fer pel nostre poble i entorn, pel medi 
ambient i per les generacions futures. 

Aquest estiu també s’inicien les obres de remodelació de 
la pista de tennis. Aquest espai en desús tornarà a ser un 
veritable espai públic, un espai esportiu, lúdic i social que 
deixarà la zona esportiva ordenada definitivament. Com sa-
beu, es reforçarà la plataforma de la pista per evitar els mo-
viments de terres i garantir la consolidació del sòl, i a sobre 
d’aquest espai s’hi instal·larà una pista de pàdel i un circuit 
d’exercici exterior o calistènia, una zona de jocs infantils i de 
pícnic per a les famílies. També, es reordenarà l’aparcament 
i s’unirà amb l’entrada principal del pavelló mitjançant unes 
escales i una zona enjardinada. Un bon projecte per al gaudi 
de tothom, fruit de les iniciatives i propostes dels Pressu-
postos Participatius que enguany duem a terme. 

Treballem per Torrelavit i així ho heu pogut observar amb 
l’execució del projecte de la naturalització del pati de 
l’Escola que està en fase d’arrelament de la vegetació i que 
esperem que aquest setembre pugui ser utilitzat per la co-
munitat educativa. I també hem treballat per a la millora de 
la zona d’aparcament del Carrer del Molí que es va inaugu-
rar el passat 12 de juny. Aquestes actuacions ens fan mirar 
pel futur del nostre poble i pel que continuem treballant 
per fer un Torrelavit millor.

I a les portes de la nostra Festa Major, volem agrair la impli-
cació a la Comissió de Festes i a totes les entitats, associa-
cions i persones col·laboradores que la fan possible. Sortim 
als carrers, fem poble amb els nostres veïns i veïnes i gau-
dim dels actes de la nostra Festa Major. Ens hi veiem! Bona 
Festa Major a tothom!

Grup municipal d’ERC Torrelavit

PARLEM DELS PROJECTES DEL 
2022: URBANISME: OBJECTIU 
PISTA DE TENNIS

Ja tenim en marxa les obres d’ordenació i reurbanització 
de la zona esportiva municipal (pista de tennis) i de la 

zona d’aparcament.

Aquest era un dels nostres objectius quan el Grup de Veïns 
Independents de Torrelavit ens vam presentar a les elec-
cions del 2019:  reconvertir la pista de tennis actual en un 
espai de joc polivalent per petits, joves i grans.
L’any 2018 vam detectar el potencial que aquest terreny 
públic podia oferir a tots els veïns i veïnes del municipi de 
Torrelavit. En aquell moment estàvem a l’oposició i vam fer 
servir aquest mitjà, la revista municipal EL CEP, per posar en 
valor aquest espai obsolet des de feia més de quinze anys. 
El mes de març de 2018 vam fer una consulta a tots els veïns 
i veïnes del municipi de Torrelavit. Al cap de quatre anys, i 
després d’unes eleccions amb un canvi de govern, ens do-
neu l’oportunitat que l’any 2022 executem la resposta que 
ens vau donar, i que ja es va visualitzar en aquell moment: 
un espai de joc polivalent per a petits, joves i grans.

Així doncs, els veïns i veïnes de Torrelavit gaudirem ben 
aviat dels següents equipaments:
• Una pista de pàdel, gaudint d’un joc molt complet, entre fa-

miliars o amics sense haver de desplaçar-nos als pobles veïns.
• Un espai de calistènia, per a petits i grans que es volen 

posar en forma d’una altra manera, més individualitzada, 
però sense deixar passar el seu grau d’exigència.

• Un parc infantil, concretament una aranya, que ens per-
metrà escalar i tenir una vista privilegiada de la zona es-
portiva.

• Una  zona de pícnic, on nens i nenes, pares i mares, avis i 
àvies podran berenar sortint de l’escola o abans d’iniciar 
les activitats programades al pavelló.

• Un circuit rodat, que rodejarà tota la zona de nova construc-
ció, per qui vulgui aprendre a anar amb patinet o bicicleta.

• Una zona de pàrquing, amb una millora de connexió en-
tre els dos espais, escales, rampes, bancs per reposar i 
nou arbrat per fer ombra.

• Una zona d’autocaravanes, petita, però pràctica, en un lloc 
pròxim al centre del poble, als comerços, al CDIAT, al camí 
del riu i al costat dels equipaments esportius i de la piscina.

Seguim endavant, molt bon estiu a tothom i a gaudir de la 
nostra Festa Major!
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Una exposició, una sessió de narració i un concert per a tots els 
públics són les tres propostes que, enguany, el festival EVA ha 

destinat a Torrelavit.

Del 30 de maig al 10 de juny, el vestíbul del Casal de Cultura va 
acollir una original exposició de telèfons de diferents models i 
èpoques que els visitants podien despenjar per gaudir de diferents 
històries curtes explicades per narradors com Quimet Pla, Martha 
Escudero, Joan Vàzquez o Assumpta Mercader fins a un total de 
dotze.

Aprofitant que la cosa anava de telèfons,  el primer diumenge de 
juny ens va visitar el narrador Albert Estengre per explicar-nos els 
Contes per telèfon del popular Gianni Rodari, un espectacle que va 
agradar a petits i  grans, un petit tresor pels lectors d’ahir, d’avui i 
una sorpresa pels de demà.

El darrer dels espectacles va ser un concert a l’església de Sant 
Marçal a càrrec dels AcordCello, un duet format per Març Jiménez 
i Edmon Bosch, que amb el violoncel i l’acordió ens van oferir un 
variat repertori de música clàssica, popular i, sobretot, un extens 
programa de tangos.

El Festival EVA porta 
tres propostes d’èxit
Una exposició, una sessió de 
narració i un concert porten 
literatura i música

Espectacles contra la 
violència de gènere 

Teatre per promoure 
l’autoestima

A final de març, i mitjançant una subvenció del govern de 
l’Estat, vam tenir l’oportunitat de veure l’obra de teatre es-

crita i dirigida per la torrelavitenca Daniela Feixas Serà el nostre 
secret, que, a partir de casos reals, tracta el tema dels abusos a 
menors. El finalitzar l’obra es va obrir un debat entre el públic i 
els actors Marta Montiel,  Elies Barberà i Èric Serrano i Daniela 
Feixas. Una de cada cinc persones a Catalunya ha patit algun ti-
pus de violència sexual durant la seva infància. Malgrat que els 
abusos a menors tenen conseqüències físiques, emocionals i psi-
cològiques per a tota la vida, impera el silenci davant d’aquestes 
fets, tant per part de les víctimes com dels familiars que sovint en 
són coneixedors. Només quan es pot explicar el que s’ha viscut, es 
pot començar a comprendre. La paraula dita ens fa prendre cons-
ciència, evidencia l’abús de l’agressor, la covardia dels encobridors 
i sacseja els valors de la nostra societat. A través d’aquesta obra 
es transmeten les experiències i reflexions de persones que han 
passat per aquesta experiència i l’han aconseguit expressar amb 
l’objectiu de sensibilitzar-nos i posicionar-nos.

El Teatre del Casal de Cultura de Torrelavit va acollir, el passat 
mes de maig, l’espectacle familiar Jo vaig amb mi, escrit per Ra-

quel Díaz i dirigit per Paco Mir. Es tracta d’una invitació a l’aventura 
d’estimar-se un mateix adreçada sobretot als més petits de la fa-
mília, cada vegada més preocupats per la imatge sobretot quan 
es fa el pas de la infantesa cap a l’adolescència. L’espectacle està 
realitzat amb una escenografia moderna i innovadora i uns mis-
satges molts clars. L’autoestima és un pilar essencial per poder 
desenvolupar-nos com a persones i trobar els valors necessaris 
per crear la nostra pròpia felicitat. No val la pena canviar la nostra 
manera de ser per tal d’agradar als altres. Cadascú és com és amb 
les seves manies, defectes i virtuts.
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Un equip d’arqueòlegs han descobert un gran jaciment ibèric 
de fa entre 2.200 i 2.300 anys a la finca de Jean Leon, format 

almenys per una dotzena de sitges. La cooperativa de recerca ar-
queològica del Penedès ArqueoVitis, encapçalada per Dani López 
i Mireia Sabaté, està portant a terme els treballs de perimetra-
ció per determinar l’extensió del jaciment i ha iniciat l’excavació 
d’algunes de les sitges per extreure informació de com vivien els 
qui possiblement van ser els primers viticultors d’aquest territori.

Segons l’arqueòleg Dani López, “s’està trobant la part productiva 
d’un jaciment ibèric format per un nombre considerable de sitges, i 
això indica que es tracta d’un jaciment important on possiblement 
hi havia tallers, masos i fins i tot un poblat”. S’hi han trobat cerà-
miques elaborades al territori i també vingudes de fora, àmfores 
que servien per traginar el vi, gerres per servir el vi o gots per beure 
vi, cosa que permet establir  una connexió directa entre el present 
de Jean Leon i el moment en què es comença a configurar el Pene-
dès com a zona vitivinícola.

Les sitges són dipòsits excavats a terra, que s’utilitzaven per em-
magatzemar cereal. Un cop deixaven de fer-se servir com a ma-
gatzem, s’hi abocaven restes i deixalles i de vegades s’utilitzaven 
com a tombes. Per a Dani López, “les excavacions de sitges poden 
proporcionar molta informació de com vivien els habitants de la 
zona, què menjaven, què conreaven, quins animals tenien, etc.”.

Aquest nou jaciment està ubicat en una zona amb molt de po-
tencial arqueològic, ja que es troba en un dels ramals de la Via 
Eraclea, que després es va anomenar Via Augusta, que connec-
tava el Penedès interior amb les poblacions de la costa. “És un 
indret amb fonts d’aigua natural, molt fèrtil, ideal per al cul-
tiu”, comenta Dani López. Això explicaria la presència d’altres 
jaciments propers al nostre, identificats en l’Inventari del Patri-
moni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya que datarien de 
l’època neolítica, íbera i romana.

El descobriment del nou jaciment a la finca de Jean Leon el va fer 
un veí de Sant Pere de Riudebitlles, Alfons Gumà, que va identificar 
restes de ceràmiques que havien aflorat a la superfície arran dels 
treballs de preparació d’uns terrenys per plantar una nova vinya.

Des del celler s’ha donat llum verd a l’excavació d’aquest jaci-
ment per part d’ArqueoVitis, en coordinació amb la Generalitat 
de Catalunya, per extreure el màxim d’informació dels habitants 
d’aquestes terres, i sumar aquest nou jaciment al patrimoni ar-
queològic del Penedès. La intenció de l'Ajuntament és declarar-ho 
Be Cultural d'Interès Local (BCIL) i buscar subvencions d'entitats 
supramunicipals per continuar la recerca i la museïtzació de l'espai 
amb un conveni amb la propietat.

Descobreixen un 
gran jaciment 
arqueològic a la 
finca de Jean Leon
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Mor Ángel Camino, 
un dels participants 
de l’Escultòric 
L’escultor Ángel Camino va morir de manera sobtada aquest passat 

mes de juliol quan passava uns dies a casa d’uns amics a Àustria. 
Camino, de 69 anys, era un enamorat del Penedès i des de feia uns anys 
havia establert la seva residència i els seu taller a Sant Martí Sarroca. 
L’any 2010 va ser un dels artistes que va participar en la tercera edició 
de l’Escultòric de Torrelavit i la seva peça Señal de un límite va ser una de 
les escollides per estar exposada durant un temps a la plaça superior 
del Casal de Cultura. En la imatge el veiem ajudant a col·locar la seva 
escultura (primer per l’esquerra amb cabell blanc, barba i ulleres). Des 
de Torrelavit el nostre més sentit condol a la família.

Coincidint amb els 15 anys de l'EMAP (Escola Municipal de Música del Penedès) el passat mes de maig, a Torrelavit, el pavelló municipal 
va acollir l'alumnat de 3 a 7 anys i la seva interpretació de la cantata La fàbrica de colors, de Sergi Salines, amb l'acompanyament dels 

professors de l'escola.

Felicitats a tots els intèrprets i a l'escola pel seu 15è aniversari!

Alcarràs, de Carla Simón, guanyadora de l’Ós d’Or al festival 
de Berlin va arribar el passat 10 de juny al teatre del Casal de 

Cultura de Torrelavit, que per un dia es va convertir en una sala de 
cinema. La projecció, de dues hores de durada, ens transporta al 
món rural d’aquest poble de les terres de Lleida i, mitjançant la his-
tòria dels membres d’un família fictícia, aborda els problemes re-
als del món de la pagesia. L’avi de la família Solé ha deixat de parlar 
i ningú no sap per què. És estiu i la família es dedica al cultiu dels 
presseguers per última vegada, ja que el propietari de les terres ha 
decidit vendre-les per instal·lar-hi un negoci més rendible: plaques 
solars. La convocatòria va reunir una vuitantena d’espectadors que 
encara no havien pogut veure la pel·lícula. 

Una “fàbrica de colors” a Torrelavit

Alcarràs arriba  
al teatre del Casal  
de Cultura
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Més història local escrita: Conflictes 
paperers i conflictes amb l'aigua
El passat 25 de març del 2022, al Centre Cívic de l’Estació de la 
vila del Vendrell es va presentar el llibre Els conflictes al Penedès 
històric (Actes del VI Seminari d’Història del Penedès celebrat 
els dies 20 i 21 d’octubre del 2017 a la Sala Noble del Foment 
Vilanoví – Vilanova i la Geltrú, i organitzat per l’Institut d’Estudis 
Penedesencs), que aplega —en gairebé 500 pàgines—  un recull 
de les 19 comunicacions presentades, tot oferint un ventall de 
diferents conflictes, ja siguin de caire polític, social, econòmic, de 
convivència, amorosos, i fins i tot bèl·lics.

D’aquestes 19, n’hi trobem dues presentades pel Pere Rovira: 
“L’incipient moviment obrer internacional – La vaga dels paperers del 
1870, 1ª d’abast provincial, a les conques de l’Anoia i el Bitlles; i una 
mica més” (pàgs. 103 a 134), i “Torrelavit i la vall del Mediona-Bitlles. 
Conflictes entorn de l’aigua (Segles XIX i XX)” (pàgs. 347 a 372).

La presentació va anar a càrrec de Joan Santacana Mestre, professor 
titular de la Universitat de Barcelona – Departament de les 
Ciències Socials, que va fer un repàs dels treballs, tot remarcant-
ne sobretot cinc o sis; i un d’aquests va ser el treball sobre la vaga 
dels paperers, ja que és un treball que —fugint de la gran història 

general— s’emmarca en la “petita història local”, tot recuperant 
aquesta vaga dels inicis del moviment obrer, que es va iniciar el 
dia de Sant Jordi del 1870, i va durar ben bé quatre mesos, i amb 
el suport econòmic de caixes de resistència de diferents societats 
obreres d’arreu de Catalunya i Espanya. Amb la intransigència dels 
balaires, amb amenaces, acomiadaments i intents de suplantar 
els obrers paperers amb pagesos, retirats o vells, … i anant a 
buscar obrers a altres zones papereres de Catalunya i Espanya. 
Amb l’actiu paper en aquesta i altres vagues del Comité Federal de 
Lavit, l’única societat del Penedès, Garraf, Anoia i Baix Llobregat 
que no va causar baixa en anys de clandestinitat i persecució a 
causa del cop d’estat del General Pavía. I l’arribada de paperers 
d’altres zones (sobretot de la Sènia) al nostre poble a suplantar els 
vaguistes despatxats. I amb algunes curioses noves troballes més.

Quant a l’altre, parla de diferents conflictes relatius a l’aigua. 
Un primer gran conflicte apareix el 1883, quan una societat 
vilafranquina es volia endur un immens cabal d’aigua de la 
nostra riera (entre Sant Pere i Sant Quintí) per abastar els veïns 
de Vilafranca; en un riuet que tenia prou feina a abastar les rodes 
dels diferents molins: un a Sant Sadurní, dotze a Torrelavit, dotze 
a Sant Pere (els quatre de Sant Quintí no quedaven afectats); i 
també a la gran quantitat d’horta a banda i banda de riera, mitjà 
complementari i indispensable per a les migrades economies 
domèstiques. Va crear molta oposició als nostres pobles, arribant 
l’any 1890 a una resolució rebaixada; i més endavant —per sort— 
no es va arribar a executar. Això sí, va crear suspicàcies i problemes 
polítics envers Vilafranca a les eleccions a Corts. (Quelcom calcat 
o semblant va passar al 1916 a Carme i Orpí, quan es volien endur 
l’aigua de la riera de Carme vers la ciutat d’Igualada).

Altres problemes són d’un conflicte amb judici, quan al 1913, 
dos nens i un jove (induïts per l’amo paperer) van ser enxampats 
desviant les aigües del rec de les hortes de Terrassola vers el Molí 
Vinyals, i detinguts per homes del somatén local i portats al jutjat 
a declarar i sent alliberats tot seguit. Al 1915 se celebrà el judici 
on se li demanava pena per detenció il·legal, coaccions i usurpació 
(mesos i dies d’arrest major i multes monetàries), quedant —
després de dos anys d’angoixa— lliurament absolts els 3 pagesos 
del somatén de Terrassola. Altres problemes fan referència també 
al Rec del Comú de les Hortes de Terrassola, principalment amb 
el propietari terrassolenc Joan Batllori; i, fins i tot, topant amb 
l’església a l’hora de regar en diumenge o dies de festa en èpoques 
on es requeria forçosament l’aigua (les hortes eren bàsiques i 
cabdals per a moltes famílies).

Val a dir que una altra comunicació presentada per dos historiadors 
de Sant Pere (Joan B. Morgades i Agustí Castillo), també analitza 
diversos conflictes més al seu poble entre el comú i els paperers, 
amb el rei, entre regants, amb sanitat, entre fabricants, amb 
mestres d’obres, i entre municipis, amb Sant Quintí, un d’ells per 
problemes amb una resclosa, on fins i tot hi va haver un mort —un 
veí de Sant Pere— per part dels de Sant Quintí.
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1916 - Terrassola i Lavit vist per la càmera 
fotogràfica d’en Josep Salvany

Pere Rovira Alemany

Una mica d’història. En Josep Salvany i Blanc va néixer a Mar-
torell el 4 de desembre de 1866 en el sí d’una família benestant. El 
seu pare era baster, i va morir quan ell no tenia ni sis anys. Quan 
en tenia 14 va morir la mare. Tot i així, va poder estudiar —empa-
rat pels avis— Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona; i 
va exercir d’oculista al Carrer Pelai de Barcelona. A més, va ser un 

gran aficionat a l’excursionisme científic i a la fotografia. Al 1905 
s’afilia al Centre Excursionista de Catalunya, on col·labora en la 
publicació de butlletins. Fa excursions arreu de Catalunya, cosa 
que li permet recollir i acumular una extensa col·lecció de foto-
grafies. Va morir a Barcelona el 28 de gener del 1929; i el seu fons 
fotogràfic està ingressat per donatiu a la Biblioteca de Catalunya. 

• Foto 1. Vista de Lavit – 1916
Aquesta primera fotografia ens mostra el Carrer del Molí (aleshores C/ de l’Aurora) en el seu tram de  Llevant fins molt a prop d’on hi ha la Font de les Pubilles. En primer terme, a 
l’esquerra de la imatge, els allargassats troncs d’alguns àlbers o pollancres blancs (inconfusibles per la seves soques) i algun altre, arran del tram final del Torrent de Sant Marçal, a 
escassos metres de desguassar al Riudebitlles. Darrere, s’endevina una part de l’edifici del molí paperer de Cal Ferrer, amb alguns dels finestrals o miradors. També podem apreciar 
—enlairada— Santa Maria de Lavit amb el seu campanar, i la casa Vallès i el seu clos, on hi hagué el Castell de Lavit.
A l’altra mitja fotografia (de la dreta) es veu la part final del Carrer del Molí, amb edificacions, un home de negre i un nen, un hortet, i un o dos pous. També un ample camí de carro, 
on s’hi veuen un parell de  marrecs corrent i jugant; i un xic enlaire, un caminet o corriol.
Més o menys aquest espai sense edificar és on avui hi ha les darreres dues cases de Cal Terenina, on viu la Lourdes Amat Vendrell.

• Foto 2. Vista general de Terrassola – 1916
Aquesta fotografia (que ja havíem vist el seu dia) ens mostra la visió d’una part de Terrassola i del barri del Torrent i el Vilet. A l’esquerra de tot (si l’engrandim) s’hi pot apreciar el 
singular edifici de Cal Met. També l’immens edifici de Ca la Constància. Un i altre van acollir les societats d’esbarjo locals de final del s. XIX i bona part del s. XX (fins a la guerra civil). 
I algunes cases més fins a Cal Potort. També s’endevina la barana que protegia el C/ Major de la timba. 
I Sant Marçal de Terrassola amb l’antic campanar d’espadanya, que al 1927 va ser remodelat i ampliat per encabir-hi el rellotge sufragat pel mecenes terrassolenc Pau Vidal Rovira.
Al fons, algunes cases del barri de la Costa o C/ de la Font, sobretot Cal Rosari. I al torrent de Sant Marçal, alguns horts a tocar; i les rengleres de ceps d’una vinya dessota on avui hi 
ha el pont de les escoles, construït el 1929, donació d’en Pau Vidal. 
A la part esquerra podem apreciar que encara no s’havia construït la casa de Cal Pep de la Vaqueria, i on sembla s’hi amunteguen uns grans feixos de llenya o fogots. I s’endevina un 
costerut corriol que baixa vers el torrent. Curiosa perquè encara no existia el Pont de les Escoles, un dels trets significatius del nostre poble.
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Consta de 9.804 imatges en clixés positius, 8.000 en plaques es-
tereoscòpiques de vidre en format de 6 x 13 cm i altres. La majoria 
són d’imatges culturals i socials de la Catalunya de principi del se-
gle XX: moltes esglésies, monestirs, i fonts; paisatges, esports de 
muntanya, gent de carrer, familiars, amics, i retrats de dones del 
seu entorn. També dels seus viatges per Espanya (províncies de Sa-
ragossa, Madrid, Segovia, Illes Balears), diversos països d’Europa, 
Àsia, Terra Santa, Síria, Egipte, Estats Units d’Amèrica. Potser la 
proximitat de Martorell envers el nostre poble, fa que puguem dis-
posar de tres fotografies que en va fer al 1916, fa ja una centúria 

llarga, i on hi podem analitzar alguns dels canvis en comparació 
amb l’estat actual dels mateixos llocs.

Torrelavit
Si bé al programa de la Festa Major del 2010 ja vaig portar una de 
les tres fotos en qüestió (la que bonament havia trobat) en un 
treball sobre el mecenes Pau Vidal Rovira, ara, gràcies a la meva 
germana Teresa Rovira (que n’ha trobat un parell més al seu fons), 
podem ampliar la visió local tot reculant 116 anys enrere.

 Pere Rovira Alemany

• Foto 3. Porta lateral d’una església de Torrelavit – 1916
Aquesta es potser la més curiosa de les tres, pel canvi dràstic amb l’actualitat. Hi podem observar, a la dreta, el portal romànic d’entrada a l’església (s. XIII) a la façana sud. Al  terra 
s’aprecia un enrajolat o enllosat quadriculat que està al mateix nivell o ras que l’entrada del portal. Segueix un empedrat, amb una primera línia de pedres més grosses; i al darrere 
amb el terra empedrat amb pedres mes petites. Segueix un portal amb arc escarser fet amb dovelles i carreus ben treballats. I a la part baixa de la banda que podem veure, sembla 
apreciar-se un carreu amb forma de bonic i treballat motiu floral.
També una gran porta de fusta que n’encabeix una altra de més petita i on s’aprecia un pany o potser un picaporta. Al terra, una gran llosa de pedra que fa graó, de banda a banda. 
Aquest repeu sembla tallat a banda i banda (s’hi endevinen unes osques) que sembla podrien ser per facilitar el pas de les rodes d’un carro cap el seu interior. Tot seguit, un empedrat 
que va fins els peus de la porta de la rectoria, on també es veuen pedres ben treballades i que fan un graó ben alt.
Rematant tota la portalada i el mur que tancava l’accés a la rectoria (com si fos un clos o baluard) el mur està protegit  a la part superior amb teules per escopir l’aigua de la pluja.
Del 1916 ençà, trobem que el terra de la plaça es deuria rebaixar; i avui tenim dos graons per entrar a la església per la porta de migdia, quan aleshores era al mateix pla. Per a l’altra 
entrada a l’església i a la rectoria, avui hi tenim, des de la plaça, quatre graons, entrant als dos llocs ja a peu pla (quan al 1916 el desnivell era inferior). Entremig, dir que en altres fotos 
de mitjan s. XX, a part dels quatre graons, n’hi havia dos més per entrar a la rectoria; i un més per entrar a l’església per aquesta part; de diferents actuacions fetes al llarg d’un segle.

- Fotografies extretes del Fons fotogràfic Salvany, dipositades a la Biblioteca de Catalunya.
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La Comissió de Festes de Torrelavit ha organitzat, enguany, el pri-
mer programa “normal” de festa major des que l’any 2020 es van 

introduir les restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19. Són 
cinc dies d’activitats que volen recuperar l’esperit de les festes d’abans 
amb activitats pensades per cobrir les demandes de tothom: propos-
tes per als més petits, per als joves i per al públic sènior.

Concurs de paelles, correfoc, havaneres, espectacles infan-
tils, balls, nit jove, vermut electrònic, mostres de danses, con-
cert, tallers, inflables, jocs d’aigua i concurs de carrers i balcons 
s’enllacen per donar lloc a un programa de festa major pensat 
per recuperar la normalitat perduda els últims anys.

“La Comissió de Festes ens hem esforçat molt per aconseguir 
una festa major que tothom pugui gaudir”, escriuen els membres 
de la comissió al programa de la festa, i recorden que ho han fet 
apostant per les entitats i els comerços locals amb la voluntat 
de donar-los visibilitat. “Cuidem-los i donem-los la veu que es 
mereixen!”, demanen els membres de la comissió, a més d’agrair 
la col·laboració de tots els veïns que han fet possible la festa.

Concurs de carrers i balcons
Tal com s’ha fet els últims anys la Comissió de Festes ha orga-
nitzat un concurs de carrers. Tots els carrers que hi vulguin par-
ticipar s’han d’inscriure el dia 9 d’agost entre dos quarts de sis i 
les vuit del vespre, deixant un contacte i explicitant la temàtica 
sota la qual volen concursar. L’objectiu del concurs és animar els 
veïns i veïnes a guarnir els carrers i balcons, sense deixar de tenir 
en compte les solucions més ecològiques i responsables, i evitant 
les propostes que puguin afectar negativament el medi ambient.

Més exposicions
Durant la festa major hi haurà una exposició sobre el Molí Xic al 
teatre del Casal de Cultura. Allà es podran veure diferents projectes 
que s’estan desenvolupant a Torrelavit. I, a les escoles J. J. Ràfols hi 
haurà una exposició de maquetes de castells i vaixells, construïdes 
per Cayo Martínez. Aquestes exposicions es podran visitar durant la 
festa major des de les sis de la tarda fins a les 11 de la nit.

La festa major de Can Rossell
Els dies 12, 13 i 14 d’agost el nucli de Can Rossell es vesteix de 
festa, recuperant la programació tradicional amb gimcana, con-
curs de pastissos i minicastell de focs el divendres 12 d’agost; 
un programa complet per al dissabte 13, amb pedalada familiar 
i pica-pica a la piscina municipal al matí, i a la tarda, missa de 
festa major i xocolatada popular amb espectacle de màgia; i al 
vespre, sopar a la fresca, ball de nit amb l’orquetra Millenium. I, 
diumenge 14 torna el Campionat de futbolí al matí, i a la tarda, la 
cercavila, el ball de vetlla i la botifarrada que posa el punt final, 
juntament amb la tronada de fi de festa.

La festa major torna a la normalitat
Després de dos anys de restriccions, la Comissió de Festes organitza un 
programa de festa com els d’abans
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Per la Festa Major d’estiu del 2021, els 
Diables no van poder sortir a causa de 

l’onada de calor. Per aquest motiu vam deci-
dir organitzar una Petada extraordinària per 
compensar aquesta actuació. La data esco-
llida va ser el passat 20 de maig a dos quarts 
de nou  del vespre en què vam fer una peta-
da a la pista polivalent. De Torrelavit hi va 
participar onze diables i onze timbalers.

Perquè fos una festa més lluïda, vam convi-
dar als Timbalers i diables Els Calderots, de 
Santa Fe. Va durar més d'una hora, els nens 
en tenien moltes ganes i tothom s'ho va 
passar molt bé!

El fi de festa va ser al Forn d'en Pep, on ens 
vam quedar a sopar. 

D’altra banda, el passat 12 de juny els Dia-
bles Infantils també van participar en l’acte 
d’inauguració de la nova plaça del carrer del 
Molí i el monument als donants de sang.

El passat 8 de maig els Gegants de Torrelavit, Marçal i Maria, i 
la nostra colla gegantera vam participar a la trobada de Sant 

Quintí de Mediona per commemorar el seu centenari i estrenar 
la parella de gegants remodelats per a l’ocasió. En total, hi vam 
participar set colles amb els seus respectius grups de grallers. 
Després d’un bon esmorzar i de la presentació de les diferents 
colles, es va iniciar la cercavila pels principals carrers del poble 
fins arribar a la plaça de l’Ajuntament. Allà es va fer una ballada 
final i es va encetar el torn de parlaments a càrrec del cap de co-

lla dels geganters de Sant Quintí, Miquel Florido, i de l’alcalde, 
Pol Pagès.

Va ser una trobada amena i familiar, i ho vam passar molt bé. Aprofi-
tem per convidar-vos el proper 25 de setembre a celebrar el nostre 30è 
aniversari amb diversos actes que coincidiran també amb la festa de 
la Gotimada. Properament us n’informarem. Us hi esperem. Salut!!!

Geganters de Torrelavit

Els gegants de Torrelavit a Sant Quintí

Petada extraordinària dels diables infantils
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Com cada any el mes de juliol arriba una de les cele-
bracions més esperades i refrescants, la Festa de la 

Infància. Aquest any s’ha recuperat el format habitual, 
amb la festa de l’escuma i xocolata desfeta per berenar.

La celebració va anar a càrrec de la companyia Bitxicleta, 
una parella de pallassos que ens van oferir alguns gags acom-
panyats de jocs i danses que van fer participar menuts i grans. 
Seguidament, es va fer una petita pausa per berenar (xocolata des-
feta amb melindros) i seguidament va venir la part més refrescant 

de la tarda amb un animat bany d’escuma de 
tots colors amb la música dels grans èxits del 
moment.

En el transcurs de la festa es va muntar una 
paradeta on es podien comprar diferents 

articles per col·laborar amb les campanyes 
d’investigació i prevenció del càncer infantil. Els di-

ners que es van recollir es faran arribar a l’Associació AFANOC 
per a la Casa dels Xuklis.

Ganes de festa 
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Juliol de barris a Torrelavit

Amb el mes de juliol arriben les festes dels barris a Torrelavit. 
Cadascú a la seva manera s’ha organitzat per intentar reunir 

el màxim nombre de veïns i veïnes per compartir taula i passar una 
bona vetllada. Els primers a encetar el calendari el passat 2 de ju-
liol van ser els veïns del Carrer del Molí que van decidir fer la seva 
festa al Forn d’en Pep. Els participants es van endur, com a obsequi, 
una torreta amb una planta de menta taronja.

Els següents a organitzar la seva festa van ser els veïns de la Pineda 
Nova, que van fer la seva celebració a la plaça de la Pau i van aca-
bar el sopar amb actuacions de música en directe a càrrec de joves 
músics del barri.

Els veïns de Terrassola també han volgut celebrar la seva festa, 
després que l’any passat la van anul·lar per precaució. Com és tra-
dició, es van aplegar per sopar davant de l’església de Sant Marçal 
i, en acabar, van fer un bingo amb diversos obsequis.

El carrer del Bosc ha estat el següent barri a fer la seva festa amb 
un centenar d’assistents que es van aplegar al voltant de la roton-
da de les Eres i van poder gaudir de música en directe com a sor-
presa després del sopar.

I finalment, la Pineda, amb un menú elaborat per les mestresses 
de casa del barri i música en directe, han estat els encarregats de 
tancar el calendari de les festes de barri de Torrelavit.

Sopar del Fes Nadal dels comerços locals
El passat 2 d’abril els comerços partici-

pants  a la convocatòria  Fes Nadal i 
guarneix el teu establiment es van reunir 
per sopar, després d’haver hagut d’ajornar 
la trobada més de dos anys degut a la pan-
dèmia. Des del Casal de Cultura, cada any, 
coincidint amb les festes nadalenques  es 
proposa als diferents comerços locals que 
guarneixin els seus establiments per con-
tribuir així a treure l’ambient nadalenc al 
carrer. Els primers anys es feia un concurs, 
però darrerament s’ha optat per premiar 
tots els establiments participants amb un 
val per un sopar, moment que aprofiten 

per conversar i per posar coses en comú 
del seu dia a dia. Amb l’arribada de la pan-
dèmia es va haver d’optar per un obsequi  

més personal, però quedava pendent un 
sopar que, finalment, han pogut fer i del 
qual ens n’han fet arribar imatges.

• Carrer del Molí

• Terrassolaí

• Pineda Nova

•  Carrer del Bosc
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Aquests últims mesos hem tingut temperatures molt extremes, 
amb fred els cinc primers dies d’abril (9’6 graus de màxima i 0’4 

de mínima) i molta calor els altres, fins als 27’7 graus el 16 d’abril, 
33’9 el 22 de maig i 36’6 el 15 de juny. A part d’això, també tenim 
una sequera molt important, amb només 753 litres des del juliol del 
2020. Per mesurar l’estat de la sequera s’utilitza l’IPE (índex de preci-
pitació estàndard), que representa el nombre de desviacions estàn-
dard de la precipitació caiguda durant un període de temps respecte 
a la mitjana i indica si hi ha dèficit o excés de precipitació. El mapa 
que hem posat és dels últims dos anys, i a aquí seria de -3, el més 
baix que hem tingut a Torrelavit per un període de dos anys des que 
es calcula a Catalunya (2017).

•Cúmul congestus i cumulonimbus ca-
pillatus, 23/4/2022 a les 17:25h, mirant al 
sud-est

El 23 d’abril ens va creuar un solc amb tempe-
ratures baixes en alçada i pressions que van ar-
ribar als 995 hPa, i va fer que poguessin créixer 
moltes tempestes. A la fotografia es veu un cú-
mul congestus creixent a sota de l’enclusa d’un 
cumulonimbus capillatus. Com que també hi 
havia un CAPE molt alt (el CAPE és l’espai per 
on el cúmul tindrà energia per créixer més), va 
poder fer alguna tempesta amb 1 l/m2 a alguns 
llocs del Penedès i el Baix Llobregat.

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 16 a 20h 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 oportunitats.

Enigma del número passat d’El Cep

Ningú no ens va 
trucar per dir-nos 
de quin indret es 
tractava,  i no és 
tan difícil; només 
cal fixar-s’hi una 
mica. Així doncs us 
donem una segona 
oportunitat.

Gràcies a tots i totes  per la vostra participació.

Índex de precipitació estàndard a 
24 mesos (Servei meteorològic de 

Catalunya) •
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Amb la recuperació del Bona Nit, aquest estiu hem tingut una 
agenda cultural plena d’actes. La programació ha constat de 

quatre actes dins el recinte de la piscina quatre divendres del mes de 
juliol. El divendres dia 8, vam comptar amb la presència del duet de 
jazz Traç, un grup que reuneix un repertori que va des d’estàndards 
clàssics fins a composicions pròpies, passant per ritmes diversos com 
el swing, la balada i el blues.

El divendres 15 es va celebrar un recital de poesia amb rumbes a cà-
rrec de Rumbesia. El grup conjuga poemes musicals amb versions de 
poemes musicats per altres artistes. El divendres 22 hi va haver un 
espectacle de màgia amb Joana Andreu, una maga que té una gran ex-
periència dalt dels escenaris i que basa el seu espectacle en la màgia 
amb participació del públic, en un ambient molt familiar.

I, finalment, l’últim espectacle del Bona Nit va ser el concert de 
Carla Cuscó i Laia Bieri, dues joves artistes penedesenques 
que canten versions de clàssics i peces pròpies en anglès 
i en català.

Juliol de “Bones Nits” 
a la piscina municipal
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El centre de serveis 
per a la gent gran i 
l’EVA 354 

Més activitats a l'Espai de 
Dinamització de la Gent Gran

Les activitats de socialització són una constant 
al Centre de Serveis per a la Gent Gran, ja que 

ajuden a millorar la qualitat de vida de les perso-
nes usuàries. La participació en activitats i projec-
tes socials pot, fins i tot, reduir problemes en la sa-
lut física, emocional i mental. 
Una de les activitats de socialització més destacades és la 
participació a l’EVA 354 un cop al mes, que és un projecte de vo-
luntariat cultural comarcal dissenyat amb l’objectiu d’impulsar 
la lectura en veu alta. Hi participem des de l’any 2018 i no hem 
deixat que la pandèmia trenqués els lligams que tenim amb els 
voluntaris que desenvolupen el projecte.

Entre els mesos de març del 2020 i el juny del 2021, el projecte 
va mantenir la continuïtat a través d’un programa per compartir 
lectures enllaunades digitalment i, des de fa un any, hem recu-
perat les trobades presencials a l’exterior del Centre de Serveis. 

L’EVA 354 es porta a terme des del 2014 i forma part del Festival 
En Veu Alta (www.enveualta.com). Disposa d’una xarxa de volun-

taris que llegeixen en veu alta dins el context social 
de la comarca en diferents equipaments com el Centre 

de Serveis, residències de gent gran, centres sociosanitaris, bi-
blioteques, i fins i tot, domicilis particulars. A més d’ajudar a la 
socialització, les seves lectures busquen l’empatia i fomentar ca-
pacitats minvades com ara la concentració, la capacitat d’escolta 
i fins i tot la comprensió i la interpretació d’allò que es llegeix. 

Al llarg d’aquest darrer any, el fil conductor de les lectures han 
estat les Textures i el mes de juny vam escoltar lectures molt 
suggerents de la textura llis/llisa, com una frase identificativa 
de la Cecilia Meireles que diu “Tan llis és el meu cor, tan llisos 
els meus pensaments, que les llàgrimes brollaran, i les satisfac-
cions també”, a partir de la qual vam anar entrelligant diferents 
textos que ens van omplir de moltes sensacions positives.

El passat mes de setembre es van tornar a posar en marxa diver-
sos tallers entre els quals destaca el de Català (els dilluns de dos 

quarts de cinc a les sis) i el de Memòria, que segueixen amb èxit. Des 
del mes de maig s'ha afegit una nova dinamitzadora, la Pilar Ferrao, 
per promoure les activitats de la gent gran a l'Ajuntament. 

Els tallers de Català es complementen, al final, amb diferents propos-
tes: jocs de taula (Rummicup), tertúlia amb temes com Viure al poble 
o la ciutat; Les xafarderies; El reciclatge de les deixalles. I, finalment, 
també s'han fet tallers de Manualitats (decoració de capses de fusta 
amb impressió de fotografia; pintar teules; o realització de roses amb 
llaunes de begudes) i de Cuina (elaboració de patés casolans). I, per 
acabar la temporada, hem preparat un taller de bombons, on hem 
après a fer catànies, taronja confitada amb xocolata i bombons de ca-
putxino. I aprofitant l’avinentesa hem fet un berenar de comiat i hem 
gaudit, un cop més, de les trobades amb les veïnes i veïns del poble.

Al setembre, reprendrem les activitats amb noves idees i molta 
il·lusió.

Per a més informació sobre qualsevol activitat, podeu trucar al Ca-
sal de Cultura (T. 938995150).
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El passat 28 d’abril el Servei de Dinamització de la Gent Gran 
de Torrelavit i el Casal de la Gent Gran van organitzar conjun-

tament una sortida al teatre d’Esparreguera per anar a veure La 
Passió, que aquest any tenia un parell d’atractius afegits: es feia 
en format reduït, en sessió de tarda, i a més comptava amb un 
actor molt familiar per a tots els seguidors del programa El Llop 
de TV3: el concursant que va resultar escollit per fer el paper de 
Manelic, el protagonista de l’obra Terra Baixa. Un cop finalitzada 
l’obra, les assistents van tenir l’oportunitat de visitar el teatre i 
de fer-se una fotografia amb l’esmentat actor Àlecs Guixà, fill 
d’Esparreguera i un dels habituals des de jovenet a La Passió.

Sortida a  ‘La Passió’ d’Esparreguera  
des de Torrelavit

Es reprenen les excursions del 
Casal de la Gent Gran
Des del passat mes de gener la junta del Casal de la Gent Gran ha tornat a posar en marxa les excur-

sions i els viatges que havien quedat aturats per la pandèmia de la Covid-19. Tot i que la sortida del 
gener es va haver d’anul·lar per falta de gent, a partir del mes de febrer els autocars s’han omplert per visitar 
diferents indrets de Catalunya des de Balaguer fins al Solsonès, Benifallet, Begur, Tamariu o el Delta de l’Ebre 
aquest passat mes de juliol. 
El passat mes de maig es va fer la primera de les dues sortides llargues que s’han preparat per aquest any a la Costa dels Tarongers. 
D’altra banda, ja estan obertes les inscripcions per participar en la segona sortida llarga que es farà el més d’octubre a la Suïssa Manxe-
ga que ens portarà a visitar Albacete, el naixement del riu Mundo, Chinchilla, Almansa o Alcalà de Júcar entre altres indrets. Teniu 
temps d’apuntar-vos fins el 9 de setembre.
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Torrelavit torna de romeria a Montserrat

Després de dos anys sense poder-se fer 
a causa de la pandèmia, aquest any els 

veïns de Torrelavit han pogut tornar a parti-
cipar en la tradicional romeria a Montserrat.

Un grup d’unes 25 persones va anar-hi a 
peu. Van sortir a les 3h de la matinada des 
del carrer del Bosc. A Collbató se’ls van 
afegir altres persones per fer la part de les 
costes fins al monestir. Com ja es tradició, 
no hi va faltar la botifarrada a Collbató per 
agafar forces. Una seixantena de persones 
es van quedar  a passar el cap de setmana a 
Montserrat allotjats a les cel·les i van apro-
fitar el bon clima per fer alguna caminada 
i compartir estones de convivència amb 
altres torrelavitencs. Diumenge al matí un 
grup de veïns, encapçalat per mossèn Josep 
Maria Fons i l’alcalde, Manuel Raventós, 

van participar a la missa conventual fent 
una ofrena a la Moreneta en nom del poble 
de Torrelavit. A la sortida de l’església, els 
assistents van poder gaudir de l’exhibició 
de balls populars del 65è aplec d’esbarts 
dansaires a Montserrat, en el qual hi van 
participar els dansaires del nostre poble, 

acompanyats també per una representació 
dels grup de danses infantils.

La propera edició de la romeria de Torrelavit 
a Montserrat serà el cap de setmana del 20 
i 21 de maig de 2023 i coincidirà també amb 
l’aplec d’esbarts dansaires.
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El curs  2021-22 
acaba amb activitats 
prepandèmiques
L’organització del curs 2021-22 ha estat marcada per un relaxament 

progressiu de les mesures aplicades amb motiu de la Covid-19. Si bé 
vam iniciar el curs respectant els grups bombolla i fent ús de la masca-
reta, a mesura que es van anant assolint les fases de vacunació  entre 
la població i que els casos van passar a ser lleus, es van anant seguint 
les indicacions del Departament de Salut i  Educació, i es van treure 
mesures com l’ús de la mascareta al pati de l’escola o a dins de l’aula, 
fins arribar a poder celebrar un final de curs totalment normalitzat.      

Els últims dies han estat caracteritzats per les elevades temperatures 
a les aules i els espais de lleure i, per aquest motiu, es va gaudir molt 
del darrer dia del curs amb activitats d’aigua i el refrescant polo de gel.

El dia anterior vam celebrar la festa de final  de curs, on es va acomia-
dar l’alumnat que marxa de l’escola per començar una nova etapa a 
l’institut. Cada grup va fer un ball i es va fer l’entrega d’orles a 6è i al 
grup d’I5 que deixen Educació Infantil per a passar a Primària. 

Tanmateix aquest ha estat el darrer curs de la mestra Núria Farrera 
que després d’haver-se dedicat durant 28 anys a la docència a l’escola 
J.J. Ràfols i haver-ne estat la directora durant un llarg període, ha de-
cidit acollir-se a la jubilació voluntària. Li desitgem que gaudeixi molt 
d’aquesta nova etapa i li agraïm la gran tasca feta al centre.

En acabar les actuacions l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnat) va 
organitzar un sopar que es va veure alterat per un dels pocs xàfecs que 
hem tingut en el que portem d’estiu.

La novetat de cara al curs vinent és que s’avança l’inici de les activitats 
escolars al 5 de setembre amb jornada continuada de 9 a 13 h fins el 
dia 30.  Hi haurà servei de menjador de 15.30h a 16.30h i activitats de 
lleure organitzades per l’empresa que gestiona el servei de menjador 
de les quals podran gaudir els alumnes les famílies dels quals ho hagin 
demanat prèviament.

Esperem que les temperatures del setembre siguin més suportables. 
Si més no, ja podrem fer servir els espais d’ombra de nova creació amb 
motiu de la naturalització del pati de l’escola.                         
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D ins del marc del l’any acadèmic 2021-22, des de l’Associació 
de Famílies d’Alumnes (AFA), hem volgut reforçar el nostre 

compromís amb l’educació i desenvolupament dels més menuts 
i menudes duent a terme les següents activitats en coordinació 
amb la direcció de la Llar:

Xerrada “Ens fem amics dels mocs?”
Vam començar el curs organitzant la xerrada Ens fem amics dels 
mocs? impartida per la fisioterapeuta Sílvia González Camps el 
passat 4 de novembre. La xerrada estava dirigida a totes les 
famílies i va estar molt ben acollida i va ser molt profi-
tosa... No hem aconseguit vèncer els mocs, però ens 
hi hem unit.

Dia en família
Per tal de donar la benvinguda a les famílies vam 
organitzar la ja tradicional, trobada familiar. La 
data escollida va ser el 20 de novembre de 2021, i va 
anar dirigida a tots els cursos i famílies. Durant la tro-
bada, seguint la tradició, vam reparar conjuntament al-
guns espais de la Llar com la cuineta de fusta; en vam construir 
de nous, com la muntanya de pneumàtics i sorra i, com sempre, 
vam tornar a plantar l’hort; i tot seguit, vam fer un àpat com a 
cloenda i celebració de les millores aconseguides amb l’esforç de 
les famílies i les educadores.

Assemblea: d’AMPA a AFA
El passat 3 de desembre de 2021 vam convocar una assemblea per 
tal de fer una votació oberta sobre el canvi de nom d’AMPA a AFA 
amb la intenció de promoure la igualtat i diversitat dins del nostre 
àmbit educatiu. La proposta es va aprovar amb majoria absoluta 
de les famílies presents pel que ara ens anomenem Associació de 
Famílies d’Alumnes.

La Panera 
Arribats a les portes del Nadal, vam recol·lectar productes per 
fer una Panera de Nadal “irresistible” i recaptar diners per a l’AFA 
a destinar al desenvolupament de les diverses activitats. Des de 
l’AFA només podem tenir paraules d’agraïment al comerç local de 

Torrelavit i a les famílies per la seva aportació i col·laboració, així 
com per la difusió, exposició, venda de números... 

Regal de Nadal
Aquest any El Tió «ha cagat» un record, en forma de Din A3 plasti-
ficat, un arbre on les fulles eren les mans de tots els alumnes. Ha 
estat el record pels més petits i petites perquè  a les vacances de 
Nadal poguessin recordar els seus companys.

Música a la llar
A partir del febrer de 2022, vam poder  anunciar la torna-

da dels tallers de música a la llar pels alumnes mitjans 
i grans, que s’han celebrat quinzenalment cada di-

marts a una aula polivalent del poliesportiu amb el 
Guillem de professor. Celebrem i agraïm a les edu-
cadores i a la direcció de la Llar la coordinació per 
tal que aquesta activitat 100% subvencionada per 

l’AFA es pugui dur a terme dins l’horari lectiu.

Taller de Llum Negra  

Dissabte 26 de març vam organitzar el Taller de Llum Negra al 
centre Be Happy (Sant Sadurní d’Anoia) a càrrec de la mestra 
d’educació infantil i psicopedagoga i educadora en disciplina posi-
tiva, Gemma Carrasco.
Cada infant de P1 i P2 va tenir la oportunitat de gaudir d’aquesta 
entranyable experiència educativa acompanyat d’un adult. S’ho 
van passar pipa amb els colors brillants!

Llibre de Sant Jordi
Per tal de fomentar l’hàbit de la lectura entre els més menuts i me-
nudes, alhora que celebrar una data tant emblemàtica, l’AFA, en 
coordinació amb les educadores i la direcció de l’escola, va regalar 
un conte a tots els infants de la llar.

Xerrada “Alimentació saludable per als infants i famí-
lies”
El passat 27 d’abril vam organitzar una xerrada dirigida a les famí-
lies de la llar i les famílies d'infantil de l’escola J.J. Ràfols (de P0 a 
P5). La xerrada Alimentació saludable per als infants i famílies, a 

Activitats a la Llar d’Infants el Patinet 
any acadèmic 2021-2022
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càrrec  de Paola Quífer, investigadora en Nutrició i especialitzada 
en nutrició infantil i alimentació familiar. Vam poder entendre les 
necessitats alimentàries dels infants i com traduir això en hàbits 
saludables.

Sortida familiar a La Granja

Desitjant poder recuperar aquest dia tant emblemàtic, finalment 
l’aixecament de les restriccions Covid, ens vam permetre organit-
zar la sortida familiar a La Granja Can Castellví dimarts 4 de maig. 
Els alumnes mitjans i grans van poder-hi anar acompanyats de les 
famílies, i l’AFA ens vam encarregar del desplaçament en autocar 
tots junts. Els nens van poder recollir ous, fer una volta en poni, 
conèixer animals de granja i fins i tots alguns de ben exòtics com 
els emús!

Festa final de curs

Per celebrar la finalització del curs acadèmic, hem organitzat una 
trobada pensada per als més menuts el divendres 1 de juliol.  El 
Taller de Bombolles ha estat un èxit per a tots els nens de la llar 
i els seus germans! Fins i tot els pares s’ho han passat pipa amb 
l’aigua i el sabó! I tant de moviment ens va fer venir gana, i el so-
par de cloenda ha estat un bon moment per intercanviar xerrades, 
veure’ns les cares, riure i fins i tot donar el petit obsequi de final 
de curs, que aquest any han estat unes motxilles amb el nom de 
cada infant. 

Des de l’AFA volem agrair a totes les famílies la seva participació 
i col·laboració en totes les activitats organitzades, així com a les 
educadores i a la direcció de la Llar.
Per a qualsevol informació relacionada amb les nostres activitats i 
accions, ens podeu contactar a: elpatinetafa@gmail.com

Bon estiu!
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L’Espai Socioeducatiu de Torrelavit va 
finalitzar el curs el passat 14 de maig 

amb un sortida al Tibidabo. Aquest ser-
vei, ofert per l’Ajuntament de Torrelavit 
a través de la cooperativa ACTUA, pretén 
estimular el desenvolupament, aprenen-
tatge i socialització dels infants que hi 
participen a través del treball tant indi-
vidual com grupal i amb la comunitat. 
L’educador que acompanya als infants els 

ofereix suport escolar, activitats diverses 
i un espai on poden ser els protagonistes, 
expressar-se i dur a terme les seves idees. 

Al llarg del curs s’han realitzat diverses ac-
tivitats i tallers, dues trobades amb l’Espai 
Jove de Torrelavit i, finalment, la sortida de 
tancament al Tibidabo conjuntament amb 
alguns espais socioeducatius de la resta de 
la comarca.

Casal d’estiu Torrelavit 2022
Com cada any, en finalitzar el curs es-

colar, s’inicien el Casal d’Estiu i l’Estiu 
Jove, amb les activitats més esperades pels 
infants i joves.

Aquest any a Torrelavit les dues activitats 
han estat tot un èxit. Hi ha hagut un total 
de 140 participants, amb moltes ganes de 
divertir-se i fer nous amics i amigues. Per tal 
d’aconseguir-ho, hem comptat amb 12 mo-
nitors/es del poble i de la comarca, disposats 
a fer gaudir des dels més petits fins als més 
grans, i gràcies a la seva motivació i la seva 
professionalitat, ha estat molt fàcil tirar en-
davant aquests projectes.  

Durant aquestes cinc setmanes, hem dut a 
terme un gran nombre d’activitats, com per 
exemple, gimcanes, jocs d’aigua, esports, i 
excursions per la muntanya, i també ens ho 
hem passat d’allò més bé refrescant-
nos a la piscina municipal.

A més, també hem realitzat 
diferents sortides. 

Pel que fa al Casal d’Estiu, la primera set-
mana vam anar d’excursió als Tobogans 
de Sant Llorençs d’Hortons, on vam poder 
gaudir d’un dia de desconnexió envoltats 
de natura. La segona setmana, vam anar 
al Salting de Vilanova, on vam estar saltant 
en diferents llits elàstics fins a esgotar to-
tes les nostres forces. La tercera setmana 
vam anar a Illa Fantasia, on ens vam estar 
tirant per tobogans de tota mena i vam 
estar remullant-nos per fer front a l’onada 
de calor. La quarta setmana va ser una de 
les més destacades, amb les colònies a la 
casa El Pinar de Canyelles, on vam aprendre 
a conviure alhora que vam gaudir com mai 
fent diferents activitats. Per últim, a la cin-
quena setmana, el grup de petits i mitjans 
vam anar al Planeta Màgic i els grans a la 
platja de Vilanova. 

Pel que fa a l’Estiu Jove,  la primera set-
mana vam anar a Illa Fantasia, on 

tots els joves van treure el nen/a 
que porten dins i van gaudir 
remullant-se i tirant-se pels 

tobogans. La segona setmana, vam anar a 
la zona esportiva de Vilafranca, on vam rea-
litzar una cursa d’orientació en petits grups. 
La tercera setmana va ser la més destacada, 
ja que vam marxar 5 dies a Tamarit, on vam 
estar fent diferents activitats aquàtiques com 
Snòrkel-Costering, Pàddel Surf i Kayak, a més 
de jocs de cohesió a la platja, caminades en-
tre cales i torneig de multiesports. Per acabar, 
l'última setmana vam realitzar una Macroa-
campada a Sant Quintí de Mediona amb la 
resta de joves de la comarca per acomiadar-
nos del companys/es i monitors/es. 

Finalment, destacar que durant totes aques-
tes setmanes també hem gaudit de tallers 
d’alguns professionals, com per exemple 
taller de percussió, de defensa personal, de 
titelles, d’esport adaptat i d’inflables!!!

En definitiva, han estat cinc setmanes emo-
cionants, plenes de diversió i de somriures, 
de les quals ens enduem diferents experièn-
cies que recordarem per sempre! 

Gràcies a tots els nens, nenes, joves, moni-
tors i monitores que ho han fet possible. 

L’Espai Socioeducatiu tanca el curs  
amb una sortida comarcal al Tibidabo  
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El dia 15 de març, amb motiu de la Se-
tmana de la Dona, des de l'Espai Jove 

es van fer dos tallers oberts a tothom per 
tal que el jovent del municipi hi poguessin 
participar: un Bingo Musical Feminista i un 
Taller de Defensa Personal. La primera ac-
tivitat consistia en un bingo on cada ju-
gador té un cartró amb números, 
però no es juga amb les tradi-
cionals boles que van sortint 
a l'atzar, sinó que cada nú-
mero està relacionat amb 
una cançó cantada per una 
dona i van sonant, de tal ma-
nera que l'activitat consisteix 
a reconèixer quina cançó està 
sonant i identificar a quin número 
li correspon per a després marcar al car-
tró. Un cop acabada l'activitat els i les jo-
ves van anar al pavelló municipal de Torre-
lavit on Joan Monge va impartir una classe 
magistral de Defensa Personal. En total 
van participar nou joves als dos tallers. 
Durant els mesos d’abril i maig es van re-
alitzar diferents tornejos, algun dels quals 
proposat per part d’algun dels joves que 

Francesc Esteve, de cal Cisco, i el seu ramat seran protagonistes del ca-
lendari del Bibliobús del 2023, ja que la Diputació de Barcelona ha de-

cidit dedicar aquest calendari als oficis tradicionals dels territoris on hi ha 
actiu aquest servei. Fa uns dies un fotògraf es va desplaçar fins a Torrelavit 
per fotografiar Francesc Esteve mentre realitzava les seves tasques. A final 
d’any podrem veure el resultat d’aquesta sessió, quan s’editi el calendari 
per veure’n el resultat.

venen sovint a l’Espai Jove. 
El 21 d’abril es va organitzar 

un Torneig de ping-pong, on 
els sis joves participants havien 

de passar una fase de grups prèvia i di-
ferents eliminatòries per arribar a la final i 
guanyar el torneig. En acabar el torneig hi 
va haver premis per a tots els participants. 
A part d’aquest últim es van realitzar dos 
tornejos més a l’Espai Jove. D’una banda, 
el més demandat entre els joves, va ser el 
torneig del famós joc de mòbil competi-
tiu, Clash Royale. El torneig es va celebrar 

el 28 d’abril, amb la presència de sis joves 
que van passar una tarda molt entretingu-
da i divertida. D’altra banda, el 31 de maig 
es va celebrar l’últim campionat abans de 
vacances, un Torneig del Videojoc FIFA de 
PS4, on van assistir un total de set joves i 
van poder fer diferents partits amistosos 
entre ells.

L’Espai Jove s’activa a la primavera i estiu 

La ramaderia de 
Torrelavit al calendari 
del Bibliobús
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La flama del Canigó  
torna per Sant Joan
Torrelavit va rebre la flama del Canigó 

amb un sopar de germanor i música a 
la pista polivalent el passat 23 de juny, dia 
de la revetlla de Sant Joan. Com ja és tradi-
ció un grup de ciclistes del poble van anar i 
tornar pel Camí del Riu fins a Sant Sadur-
ní per recollir la flama que, un cop arriba-
da a Torrelavit, van passar al municipi veí 
de Sant Pere de Riudebitlles. La flama i els 
seus portadors va ser rebuts per l’alcalde, 
Manuel Raventós, i diversos regidors muni-
cipals, que van llegir el missatge d’enguany 
escrit, a petició d’Òmnium Cultural, per 
Eliseu Climent. Un cop acabat l’acte més 
protocol·lari es va donar el tret de sortida al 
sopar popular, que va comptar amb la par-
ticipació de 180 persones, entre les quals 
hi havia també una bona representació de 
membres del Casal de la Gent Gran. 

En aquesta ocasió els membres del Kasal 
de Joves també hi van ser presents, gestio-
nant el bar de la festa, amb un bingo per 
amenitzar la sobretaula i amb música. Du-
rant la revetlla es va encendre una foguera 
i els més menuts van tenir l’oportunitat de 
llençar una gran quantitat de petards.

Can Rossell 
recupera el dia 
del patró
Després de dis anys de pandèmia 

Can Rossell ha recuperat enguany 
la celebració del dia del patró, amb la 
missa, la cantada de la coral de Torre-
lavit i el vermut popular que, aquesta 
vegada, com a novetat, s’ha fet a la 
pista polivalent de Can Rossell.

Campanya 
sobre la tinença 
d’animals 
domèstics
L’Ajuntament de Torrelavit ha posat 

en marxa una campanya de cons-
cienciació sobre la necessitat de ser 
responsable amb la tinença d’animals 
domèstics. La campanya que es des-
envoluparà des dels perfils de xarxes 
socials de l’Ajuntament recorda que els 
animals domèstics han d’estar censats 
a l’Ajuntament i degudament identifi-
cats. I que per tenir animals domèstics 
s’han de seguir unes mínimes normes 
d’higiene que beneficien tant els ani-
mals com el conjunt de la població.  
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El riu a 
l’estiu
En un estiu tan calorós com el que es-

tem vivint aquest any segur que tots 
els veïns i veïnes de Torrelavit han desitjat 
fer una capbussada al Riudebitlles i afor-
tunadament hauran pogut fer una remu-
llada al riu. 

Històricament, a la vora dels rius s’hi cre-
ava la vida, tant de forma natural amb el 
creixement de flora i fauna, com 
els assentaments humans 
que aprofitaven aquesta 
aigua dels rius per cobrir 
les seves pròpies neces-
sitats: el beure, la higie-
ne personal, rentar la 
roba, conrear la terra... i 
per què no, també gaudir-
ne sense més, refrescant-se 
a l’estiu o anant a passar la 
tarda badant al riu.

A més, el Riudebitlles (com altres rius 
catalans) amb l’arribada de la industria-
lització es va convertir també en font 
d’energia de les indústries que es cons-
truïen a la seva llera. Això va ser molt 
beneficiós pels pobles per on transcorre 
el riu. Fins a una trentena de molins fari-
ners que després es van fer paperers, són 
els que el petit Riudebitlles va abastar 
d’energia a partir de l’arribada de la roda 
hidràulica. 

Això en un primer moment va ser molt 
positiu pels municipis, perquè la indústria 
creixia al mateix temps que el poble, però 
amb el pas del temps algunes d’aquestes 
empreses feien servir el riu com a clave-
guera perquè hi llençaven les aigües ne-
gres i els residus, amb les conseqüències 
que això comportaria: un riu contaminat 
i sense vida. 

Per sort, fa uns anys tots els ajunta-
ments dels pobles per on passa el Riu-
debitlles van decidir que s’havien de 
prendre mesures per recuperar aquest 
espai natural i restaurar l’ecosistema 
que la contaminació havia destruït. 
Per fer-ho, van crear la iniciativa de “El 
Camí del Riu”, gràcies a la qual tots els 

consistoris van treballar plegats amb 
uns objectius comuns: recuperar la 
qualitat de l’aigua del riu i el seu eco-
sistema (flora i fauna de ribera). Grà-
cies a aquesta iniciativa mancomunada 
estem arribant als propòsits marcats i 
actualment la puresa de l’aigua del riu 
està al voltant d’un 85% i, poc a poc, es 
va recuperant també la flora i la fauna. 
Al riu s’hi poden veure ja alguns peixets, 
granotes, ànecs, i la flora de ribera com 
les canyes i els pollancres. 

Gràcies a la consecució d’aquests objec-
tius, avui podem tornar a banyar-nos al 
Riudebitlles com feien els nostres avis i 

àvies segles enrere, i gaudir d’alguns dels 
seus racons més màgics i desconeguts.

Ara com ara, part d’aquesta història i moltes 
altres anècdotes que ens ha deixat el Riu-
debitlles al municipi s’expliquen a la visita 
guiada del Centre d’Interpretació de l’Aigua 
de Torrelavit, perquè tots en siguem cons-
cients i sobretot respectuosos amb el medi 
ambient i no tornem a cometre els errors del 
passat que durant tants anys ens van privar 
de poder gaudir del nostre riu a l’estiu. 

Voleu descobrir més històries del riu? 
Us esperem al Centre d’Interpretació de 
l’Aigua de Torrelavit. 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA

• La Paquita de Piera banyant-se sota Ca l’Esbert, prop del camí de Can Cardús.  
Foto: Família Ferrer
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Fotografia portada calendari 2021
Ca la Constància - Festa d' Homenatge a la Vellesa anys 40 segle XX

Reconeixement de persones

Tal com vam proposar el seu dia, portem alguns noms de persones que surten a la foto, la majoria dels quals són de generacions pas-
sades. Hem volgut nomenar les persones que estem segurs de qui eren o són (tot i que hi pot haver també alguna petita errada), i que 

s'han repetit en el reconeixement que n'han fet persones actuals, que —per cert— han sigut poques (la majoria ja de certa edat). Dir que 
la foto és del 1946 o del 1947. La 1a Festa d'Homenatge a la Vellesa es va celebrar el 1946, i almenys fins el 1949, amb la 4a edició. També 
dir que, a la foto, hi trobem quatre persones que avui en dia encara són entre nosaltres, i que són les que corresponen als números 25,  111, 
120, i 148. Eren 5, però la nº 57, fa molt poc que, malauradament, ens ha deixat.

2.- Jordi Raventós Montserrat, de Cal 
Pau Veí, C/ Bonavista - Terrassola (fill 
de nº 19 i nº 83)
8.- Enric Parellada de Cal Petit o cal 
Perilla, C/ Major - Terrassola
9.- Pere Ribé Durbán de Cal Peret 
Riba, C/ Bonavista - Terrassola (fill de 
nº 145)
12.-Pepito Esteve, de Cal Ticus de la 
Pineda - Lavit (casat amb nº 52)
19.- Miquel Raventós Torras, de Cal 
Pau Veí, C/ Bonavista - Terrassola (fill 
de nº 140, casat amb nº 83, i pare de 
nº 2 i nº 25)
24.- Isidre Guasch (fill de Rofes), ca-
sat a Correus o Ca la Modista del C/ 
del Molí - Lavit (casat amb nº 82)
25.- Juanito Raventós Montserrat, de 
Cal Pau Veí, C/ Bonavista - Terrassola 
(fill de nº 19 i nº 83)
30.- Pau Mir (o Pau “Teió”) del C/ del 
Bosc - Lavit (casat amb nº 115)
34.- Pau Llopart Castellví, del C/ Bo-
navista - Terrassola (fill de nº 86)
35.- Josep Antòn Rovira Sabaté de Cal 
Damià, C/ de la Font  - Terrassola
37.- Conxita Soteras, de Ca la Martina 
del C/ de la Font - Terrassola (germa-
na de nº 52)
41.- Josep Maria Tarrida Llort, de Cal 
Súria del C/ del Bosc - Lavit (casat 
amb nº 90)
43.- Mossèn Pau Vives, rector de To-
rrelavit
48.- Domènec Miquel Parellada de la 
masia de Cal Perico - Lavit (avi Carme 
Miquel i besavi Maria i Pere Arasa Mi-
quel)
52.- Teresa Soteras, filla de Ca la Mar-
tina, casada a Cal Ticus de la Pineda 
- Lavit (germana nº 37, i casada amb 
nº 12)
53.- Rosa Pujadas, de Cal Joan Pujadas 
o Cal Mabras del C/ del Bosc - Lavit
54.- Núria Pascual Batlle, filla de Cal 
Fuster, i casada a Cal Xacó - Terras-
sola
56.- Maria Parellada, de Cal Ponet del 
C/ del Bosc

57.- Lola Creixell, filla de Ca la Tere-
seta Planes de la Pineda (Lavit), ca-
sada a Cal Nen Xic o Ca la   Julita de 
Terrassola
58.- Lola Arnàn, de Cal Jepàs del C/ 
del Molí - Lavit
59.- Berta Arnàn, de Cal Arnàn Borre-
ga o cal Borrega del C/ del Molí - Lavit
60.- Paquita Romeu, de Cal Mas Ven-
drell, C/ de la Font - Terrassola
67.- Maria Teresa Alemany Duràn de 
Cal Xicus del C/ del Bosc, casada amb 
nº 148
73.- Joan Guasch Montserrat, de Co-
rreus o Ca la Modista, C/ del Molí - 
Lavit (fill de nº 24 i 82)
75.- Marieta Pujadas o “Marieta mo-
dista”, filla de Cal Pere Pujadas del C/ 
del Bosc, casada a la casa de Correus 
o Ca la Modista, del C/ del Molí - Lavit 
(mare de nº 82 i 83)
79.- Madalena Massana de Cal Font 
(mare del Paco Font que va ser alcal-
de), C/ Bonavista - Terrassola
82.- Pepeta Montserrat Pujadas, de 
Correus o Ca la Modista del C/ del 
Molí - Lavit (filla de nª 75, i casada 
amb nº 24)
83.- Angeleta Montserrat Pujadas, filla 
de Correus o Ca la Modista del C/ del 
Molí, casada a CalPau Veí de Terrasso-
la. (filla de nº 75, casada amb nº 19)
84.- Dominica Raventós Torras, filla 
de Cal Pau Veí, casada a Cal Joanet 
Boter (Joan Sanromà) deTerrassola 
(germana de nº 19 i filla de 140)
85.- Montserrat Mateu, filla de Cal 
Masover, casada a Cal Millàn de la 
Pineda - Lavit
86.- Maria Castellví Font, filla masia 
de Cal Senyor, casada a Cal Plater de 
Terrassola
90.- Maria Miquel Alemany, casada a 
Cal Súria del C/ del Bosc - Lavit (ca-
sada amb nº 41, i germana de nº 103)
94.- Mare de la Felicitat Torrens (de 
Rofes - La Llacuna), casada a Cal Fu-
seller amb el Pepet Cols. (cunyada de 
la nº 95)

95.- Benvinguda (la “Bienvenida”), de 
Cal Fuseller, Plaça de Sant Marçal - 
Terrassola (cunyada dela nº 94)
102.- Àngela Martorell (la “Maria 
Sena”), de Ca la Maria Sena, de la Pi-
neda - Lavit
103.- Mercè Miquel Alemany, casada 
a Cal Guimerà o Cal Llort - C/ del Molí 
- Lavit (germana denº 90)
104.- Pere Amat Marcè de Cal Cate-
rino o Ca la Caterina de la Pineda - 
Lavit (fill petit de Quimet Amat Tort. 
Germans: Josep (el gran) i Maria.
109.- Pepet Amat Tort, de Cal Bes-
só del C/ del Bosc - Lavit (Germans: 
Lluís, Quimet, Dimas, Sebastiana, 
Conxita, i Lola) (germà de nº112)
110.- Maria Farré, filla de Cal Eduardo 
o Cal Matalasser del C/ del Bosc, ca-
sada a Cal Degà de Terrassola
111.-  Mª Teresa Argelich Pujades de 
Cal Pujades del C/ del Bosc - Lavit 
(filla de nº 114), nascuda el 1942; o 
potser mes evident la seva germana 
Núria, nascuda uns dos anys després.
112.- Lola Amat Tort, filla de Cal Bessó 
del C/ del Bosc, casada a Cal Music de 
Terrassola  (germana de nº 109)
113.- Matilde Massagué, de Cal Nonis 
del C/ del Bosc - Lavit
114.- Teresina Pujades de Cal Pujadas 
del C/ del Bosc - Lavit (mare de nº 111)
115.- La Cisca de Cal Pau Mir o Cal Teió 
del C/ del Bosc (filla de St. Cugat Ses-
garrigues) - Lavit (casada amb nº 30)
116.- Roser Sans, de Cal Guix de la Pi-
neda - Lavit (germana de nº 118)
117.- Serafina Riba de Cal Riba de La 
Pineda - Lavit 
118.- Angeleta Sans, de Cal Guix de La 
Pineda (mare de Rosa Mª Martínez 
Sans) - Lavit (germana de nº 116)
119.- Antoni Pujol Pallerols, de Cal 
Marxant, C/ de Les Escoles - Lavit
120.- Encarna Yun Mas, de Cal Doctor 
Yun (filla del mateix) - C/ Castell de 
Çavit - Lavit
123.- Teresa Rubió Cristià, de Cal Mis-
teri, C/ Castell de Çavit - Lavit (àvia 

del Alfons Bori de Can Parellada de 
la Mata, i dels germans Maria i Josep 
Mª Ventura)   
127.- De Cal Quic de Can Rossell de la 
Serra - Lavit (germana de nº 128)
128.- De Cal Quic de Can Rossell de la 
Serra - Lavit (germana de nº 127)
129.- Rosita Roca, de Cal Titet, C/ de 
la Font - Terrassola 
132.- Rosendo Castellví, masia de Cal 
Senyor (pare del Joan de Cal Senyor, 
Jordi de Cal Parellada 
         de la Plaça, i de la nº 86, Maria 
de Cal Plater)
140.- Angeleta Torras, mare del Mi-
quel Raventós Torras (nº 19) de Cal 
Pau Veí de Terrassola
144.- Antònia Rosell Rius, de Cal Mar-
xant, C/ de Les Escoles - Lavit (mare 
de 148)
145.- Josep Ribé Vallès, de Cal Peret 
Riba - Terrassola (pare de nº 9)
147.- Ton Torras, de Ca la Fassina o Cal 
Jepet de la Fassina, C/ Major - Terras-
sola
148.- Josep Antòn Ferrer Rosell de Cal 
Marxant, C/ de Les Escoles - Lavit (fill 
de 144)
150.- Maria Esteve Rosell, de Cal Car-
nisser de Lavit (carns Esteve)

Tenim noms d'uns 40 més, però com 
que no estem segurs declinem de 
nomenar-los.
Donem les gràcies a totes les per-
sones que han col·laborat a fer els 
reconeixements, i que són majori-
tàriament Montserrat Rius, Berta 
Marcè, Josep Anton Ferrer, Teresa Ro-
vira, Pere Rovira, Carme Miquel, Es-
perança Cuyàs, Montserrat Guasch, 
Antoni Coca, Encarna Yun, Fina Fe-
rrer, Carme Montserrat, Conxita Es-
teve, M. Rosa Martínez, i Joan Llopart, 
entre altres.

Grup de Recerques El Podall Torre-
lavit
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Amb motiu de la XXIII Setmana sense fum, el dimecres 1 de juny, a Torrelavit, es va fer un recorregut que sortia del Casal de Cultura 
i va pasar per diferents places i carrers per recollir burilles del terra. I un cop acabat el recorregut hi va haver un petit refrigeri amb 

coca a la plaça del consultori mèdic. Els guanyadors es van endur dues entrades per veure la pel·lícula Alcarràs.

Un dia sense fum 

El  Bibliobús 
torna  
a la normalitat

Al setembre torna el Banc de Sang

Nova campanya de renovació i 
expedició del DNI a Torrelavit

A partir del mes de setembre el 
Bibliobús Castellot torna als 

horaris habituals i serà a Torrelavit 
els divendres  establerts de 10:30h a 
13h. Així doncs ja us podem avançar 
que durant el mes de setembre po-
dreu trobar el bibliobús a la zona 
esportiva municipal els divendres 2, 
16 i 30.

El proper mes d’octubre l’Ajuntament de Torrelavit tornarà a acollir l’oficina mòbil 
d’expedició i renovació del DNI. El dilluns 10 d’octubre es recolliran les dades personals 

i el dijous 13 d’octubre s’entregaran els nous documents. Les persones interessades podeu 
adreçar-vos a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Torrelavit per demanar cita 
prèvia. Allà també us informaran de la documentació necessària.

El diumenge 11 de setembre, el Banc de Sang tornarà a Torrelavit per recollir donacions 
de sang i de plasma, després que, per qüestions logístiques va haver d’ajornar la visita 

programada al juliol. En aquesta ocasió, la donació tindrà lloc al teatre del Casal de Cul-
tura de 10 a 14h. La darrera vegada que el Banc de Sang va visitar Torrelavit va ser el 27 de 
març amb un total de 36 donants. Viu i fes viure, dona sang. T’hi esperem!
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La Festa 
de l’Esport 
recupera 
la Cursa de 
Muntanya
Robert Alert i Lurdes Puiggròs van ser els 

campions absoluts de la Cursa de Mun-
tanya de Torrelavit, que enguany va tornar 
a celebrar-se després d’una parada a causa 
de les restriccions per la pandèmia. Tot i les 
xifres discretes de participació, els organitza-
dors van estar molt satisfet per l’elevat grau 
d’implicació de les veïnes i veïns del poble, no 
només amb l’organització i el suport a les di-
ferents zones de control i avituallament, sinó 
també per l’alta participació local.
L’organització està molt satisfeta del bon 
funcionament de tot i molt agraïda a totes 
les persones i entitats que van fer possible la 
recuperació de la cursa.
L’objectiu és que l’any vinent, aprofitant el 50è 
aniversari d’aquesta convocatòria, la cursa 
pugui créixer en nombre de participants.

ENTREVISTA

“He corregut tota la vida”
Cayo Martínez. Impulsor de la Cursa de Torrelavit

Té 82 anys. Ha corregut tota la vida... Des dels 22 anys! Va 
ser l’ànima que va inspirar la primera Cursa de Muntanya 
Torrelavit, l’any 1969, com una activitat de diversió dins el 

programa de la festa major.

D’on li ve la inspiració per començar a córrer?
A mi em ve de quan era nen i vivia al meu poble... Allà corríem 
darrere les perdius per caçar-les. I quan vaig fer el servei militar 
ens van preguntar si algú corria i jo els vaig dir que ho havia fet 
darrere les perdius perquè, en aquell moment, no es feien curses 
enlloc. I he corregut tota la vida.

Va ser un dels impulsors de la Cursa de Torrelavit.
Sí. Durant molts anys ho he fet... Vam començar a la festa 
major. Al principi, corríem dotze o quinze persones. Des-
prés es va muntar la Festa de l’Esport i la cursa es va pro-

gramar d’una manera més professional. Al principi, només 
marcàvem el recorregut en un paper i corríem al voltant del 
poble. Ara el recorregut està senyalitzat i hi ha controls... 
està més bé.

L’any que ve ens tornarem a veure a la Cursa?
I tant! Si estic bé, seré aquí per fer el recorregut caminant... 
Jo camino molt. El cotxe només el faig servir quan he d’anar a 
Sant Sadurní o a Vilafranca. Jo visc al Carrer del Bosc però per 
moure’m per Torrelavit sempre vaig a peu, i quan no tinc res a 
fer, me’n vaig a caminar.
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Centenars de persones van passar per les diferents activitats organitzades amb motiu de la Festa de l’Esport que es va celebrar a To-
rrelavit entre el 8 i el 10 de juliol. Futbol sala, excursions, caminades, hoquei, aquagym, inflables i zumba són algunes de les activitats 

que es van practicar dins el programa amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva i els models de vida saludable. Per això,  a més de 
l’esport federat, el programa incorpora activitats esportives de manteniment i activitats lúdiques que ens permeten donar a conèixer el 
municipi i el seu entorn mentre es practica l’esport. Les excursions i marxes a peu o la Cursa de Muntanya i el Raid d’Aventura són alguns 
exemples del potencial que Torrelavit té per a la pràctica de l’Esport.
La Festa de l’Esport de Torrelavit compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Èxit de participació a la Festa de l’Esport

• Futbol Sala. La pràctica del futbol sala encara és incipient a Torrelavit, però ha tingut bona acceptació i tot indica que va creixent.

• Excursió. Aquesta és una manera de fer arribar l’esport a aquelles persones que no són competitives i que els agrada la natura, ja que els recorreguts per l’entorn permeten fer 
esport i conèixer el municipi.

• Zumba. Les alumnes de zumba es va animar a partici-
par en un taller específic per donar a conèixer l’activitat 
a noves usuàries del programa esportiu.

• Aquagym. Aquesta és una de les activitats que més 
ha crescut, ja que l’esport a la piscina, amb les altes tem-
peratures d’aquest estiu, sempre té un al·licient afegit.

• Inflables. Una activitat que uneix esport i diversió a 
la piscina municipal en ple de mes de juliol té tots els 
ingredients necessaris per convertir-se en un èxit per al 
públic més jove.
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El Raid d’Aventura es consolida  
amb èxit de participació
Un total de 39 persones repartides en 

vuit equips van participar diumenge 10 
de juliol al 19è Raid d’Aventura de Torrela-
vit, que es va celebrar dins la programació 
de la Festa de l’Esport i amb el suport de la 
regidoria de Joventut. 

La participació va ser tot un èxit, amb 
equips de quatre a set persones que van 
demostrar un gran nivell de competició. 
Els equips participants van ser: Torrelas, 
Hoquei Team, Panchitos, Tutifruti, Cal 
Marmanyà, F.S. Sant Sadurní, Monropiars i 

L’equip del Roger. Els participants es van en-
frontar a diferents proves esportives i amb 
un elevat nivel d’exigència i que van ser su-
perades amb èxit: tirolina, concurs de titius, 
pista americana, escalada i paintball. 

Un cop acabat el Raid es van repartir pre-
mis als tres primers classificats: Monro-
piars, Torrelas, i Cal Marmanyà

De nou un èxit rotund de participació que 
fa que aquest acte ja sigui una tradició úni-
ca i molt enriquidora pel poble. 

Entrega de cinturons de judo
El passat 14 de juny el Casal de Cultura 

va acollir un any més l’acte de final 
de curs de l’activitat de l’escola esporti-
va municipal de judo i l’entrega de cin-
turons als seus participants. A l’acte hi 
van assistir els familiars de la catorzena 
d’alumnes inscrits al curs, que van po-
der comprovar els progressos dels nois 
i noies que practiquen aquest esport. El 
professor va fer entrega dels cinturons  
a cadascun dels alumnes i finalment es 
van fer una fotografia de grup.
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Primer torneig Futsal de Torrelavit
Des del Futbol Sala Torrelavit, i amb 

l’objectiu de consolidar aquesta 
modalitat dins l’oferta esportiva del 
municipi, aquest any s’ha organitzat el 
primer torneig Futsal de Torrelavit. Va 
ser el passat 18 de juny i hi van partici-
par un total de 64 participants repartits 
en sis equips. Molts eren joves i veïns 
de Torrelavit. Al llarg del torneig tots 

van poder gaudir del bon Futsal i de les 
instal·lacions esportives del municipi i 
de la piscina municipal. L’objectiu dels 
promotors és poder organitzar més tro-
bades de Futsal. De moment ja estan 
treballant per organitzar un torneig  per 
l’estiu que ve en el qual tots els joves i 
veïns de Torrelavit hi tinguin cabuda. 
Des d’aquestes línies volem felicitar l’equip 

LVT F.C. que va resultar primer guanyador 
del Torneig Futsal Torrelavit.
Enguany el Futbol Sala Torrelavit ha aca-
bat la temporada com a 9è classificat del 
grup 11 de la 3a Divisió Catalana. L’objectiu 
del club és continuar fomentant el futbol 
sala, ja que tot i ser un esport minoritari, 
de mica en mica, comença a atraure els 
joves del poble. 

Un any més des de la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament s’han organitzat acti-

vitats  aquàtiques durant els mesos d’estiu 
a la piscina municipal. Un total de 48 nens 
i nenes d’entre 3 i 10 anys s’han inscrit  als 
cursos de Natació que s’han realitzat del 
27 de juny al 29 de juliol. Tal i com es va 
fer l’any passat, a causa de la gran acollida 
dels cursos de natació s’han hagut de des-
doblar grups i oferir l’activitat en dos ho-
raris diferents per poder atendre tothom.

D’altra banda, s’ha tornat a  oferir l’activitat 
d’Aquagym els dimarts i dijous del mes de 
juliol amb la participació de 18 persones, 

una de les xifres  de participació més altes 
dels darrers anys.

Les dues activitats han anat a càrrec dels 
monitors i monitores del Club Natació Riu-
debitlles.

Èxit de participació en els 
cursos de natació i aquagym

Comença  
el curs movent  
el cos

A quest mes de setembre es re-
prenen les activitats esporti-

ves i de manteniment organitzades 
per l’Ajuntament de Torrelavit.

Judo, dimarts i dijous, de 16.30 a 
18h, per als alumnes de 1r a 6è; de-
fensa personal dimarts i dijous per 
a adults, de 18.30 a 20h. Manteni-
ment per a adults, els dilluns, de 20 
a 21h, pilates, els dimecres de 18.30 
a 20h, ioga a Torrelavit, els dimecres 
de 19 a 20.30h, i zumba, els dimarts 
de 20 a 21h. I, finalment, a Can Ros-
sell, ioga, de les 18.45 a les 20.15h.

A més, hi haurà un grup de futbol 
sala infantil (encara s’han de con-
cretar els horaris). Podeu reservar 
la plaça trucant al Casal de Cultura 
(T. 93 899 51 50).
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Molt bona temporada de la secció del CET  
de patinatge artístic

Acaba la temporada d’hoquei amb  
un campus d’estiu

Des de la secció de patinatge del CET te-
nim moltes coses a destacar d'aquesta 

temporada, que ha estat molt positiva. Tot i 
els confinaments que hem patit per part de 
les nostres patinadores, que ens han dificul-
tat molt els entrenaments, hem aconseguit 
uns resultats molt bons. 
En el Jespe vam obtenir podi en gairebé to-
tes les categories en què vam participar, i 
dues de les nostres patinadores van arribar 
a la final nacional de jocs escolars obtenint 
una segona i cinquena posició. 
Hem participat en dos opens de la federació 
on també hem obtingut força podis. 
I, finalment, vam celebrar la festa final de 
temporada, coincidint amb la Festa de 
l'Esport, on vam fer una exhibició excel·lent. 
Només podem felicitar tothom (patinado-
res, entrenadores, famílies i responsables). 
Us volem desitjar a tots unes MOLT BO-
NES VACANCES i ens veiem al setembre 
amb les mateixes ganes de rodar que hem 
tingut fins ara!

Secció de patinatge del CET

Acabem una nova temporada plena d’hoquei, aquesta ha estat 
la temporada de la tornada a la normalitat. Malgrat hi ha ha-

gut algun problema de Covid, en línies generals la temporada ha es-
tat el més normal possible.
Ha estat una temporada difícil per tots i totes. Malauradament 
hem d’acomiadar el nostre equip d’alevins. Han estat sis tempora-
des amb molts moments bons i d’altres no tant, però esperem que 
tots els nens i nenes i les famílies que n’heu format part en algun 
moment, en guardeu un bon record.
Aquest any hem acabat la temporada amb una novetat: per primer 
cop hem realitzat un campus d’hoquei patins a Torrelavit, concreta-
ment el Campus Pedro Gil CE TORRELAVIT. Estem molt satisfets del 
resultat. Un total de 38 infants de la comarca han vingut a gaudir 

d’una setmana completa d’hoquei i activitats. Volem agrair al Pedro 
Gil, jugador professional d’hoquei patins amb una dilatada història 
d’èxits dins del nostre esport, la seva implicació personal tant en la 
preparació com en la realització del campus. També volem agrair a 
l’Ajuntament de Torrelavit totes les facilitats que ens han posat i a 
l’empresa RENO per tot el material que ens va cedir pel sorteig de 
final de campus.
Acomiadem temporada contents ja que la propera temporada 
2022-23 tornarem a tenir tres equips en competició federada. 
Aprofitem l’avinentesa per animar tots els nens i nenes de Torrelavit 
perquè provin l’hoquei patins, un esport d’equip en el qual els valors 
com l’amistat, el respecte pels altres, la solidaritat i el sentit d’equip 
es treballen des del primer moment.
Ens acomiadem fins al setembre que començarà una nova temporada 
plena de reptes, aventures i molts moments especials per a tots i totes.

Molt bon estiu a tothom!
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AGENDA D'ACTIVITATS

DISSABTE 13 D'AGOST 
CONCURS DE PAELLES 
12:30 h Zona pins darrere l'escola 
Per participar, inscriu-te enviant un 
missatge al 664544359 (Comissió de 
Festes), pots fer-ho sol/a o en grup. I si el 
que vols és fer de jurat i dinar paella (3€), 
vine a la 13 h i porta't el plat i els coberts. 

CORREFOC "ELS CREMATS" 
20:00 h  C/Molí fins Pl. de Sant Marçal 

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
22:00 h Pista de les escoles 
A càrrec del Molí Xic 

HAVANERES I ROM CREMAT
A continuació Pista de les escoles
Amb Neus Mar  

NIT JOVE 
01:00 h Pista polivalent
Concert de La Banda Biruji i DJ Hurtu

DIUMENGE 14 D'AGOST 
ESPECTACLE INFANTIL 
11:00 h Casal de Cultura
La Llàntia Meravellosa (*)
(places limitades) 
Inscripcions al Casal de Cultura. 

GOTICAMA
16:00 h Pista polivalent 
Gimcana per adults a càrrec de La 
Gotimada
Més informació a les Xarxes Socials i 
programes específics

ESPECTACLE "A LA FRESCA"
18:00 h  Pista de les escoles
Per a tots els públics 

BALL DE TARDA
19:30 Pista de les escoles
Amb Orquestra Venus 

23:00 h  Pista polivalent
TRIBUT A QUEEN
Concert de "The Show Must Go On" 

NIT DELS 80 
A continuació Pista polivalent
A la CENTRAL DE LA PAGESIA 

 
DILLUNS 15 D'AGOST 
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR 
11:30 h Església de Santa Maria 
Amb l'ofrena dels Gegants de Torrelavit

VERMUT ELECTRÒNIC 
12:30 h  Plaça Pau Vidal 
 (Església de Sant Marçal)
A càrrec del Molí Xic, Vins i Caves Joan 
Segura Pujadas i la Botigueta del mig  

MOSTRA DE DANSES 
18:00 h  Pista de les escoles
Amb l'Agrupació Dansaire de Torrelavit, 
Gegants de Torrelavit i Timbalers de 
Torrelavit  

BALL DE TARDA 
20:00 h  Pista de les escoles
Orquestra Vancouver   

CONCERT D'ELENA GADEL I CARLOS 
MONTFORT (*) 
22:30 h  Plaça Pau Vidal 
 (Església de Sant Marçal) 
Entrades anticipades: 12€ (adult), 7€ 
(menors de 12 anys). A taquilla: 15€ 

CENTRAL DE LA PAGESIA
01:00 h Pista polivalent 

DIMARTS 16 D'AGOST 
PARC INFANTIL INFLABLE + 
TORRELAVIT EXPRÉS
11 a 14h  Zona esportiva i piscina
17 a 19h municipal + Tot el poble 

CONCERT AIDA I JÚLIA 
13:00 h  Bar de la piscina

TARDA DE TALLERS 
18:00 a 20:30 h  Per a tots els públics, 
menors de 16 anys acompanyats. 
CIRC - Pins escoles
Organitzat per Banjara i Marc Romeu
PINTURA CORPORAL **- Casal de 
Cultura
Organitzat per Zinteta)
IOGA - Església Santa Maria
Organitzat per Banjara
CONCURS DE PUZZLES*** - Casal de 
Cultura
Organitzat per Roser Tarrio

SABÓ SÒLID- Plaça del Casal de 
Cultura
Amb Les Mans de la Lauki 

*Cada taller té un cost de 7€/persona. 
*Cal fer inscripció prèvia al 664544359 
(Comissió de Festes). 
**Només majors d'edat.
***Pel Concurs de Puzzles, inscripció 
directa amb 669798149 (Roser Tarrio).

MONÒLEG "L'HOME ORQUESTRA" DE 
PEYU (*) 
22:00 h   Pavelló Municipal
Entrades anticipades: 12€ (adult), 10€ 
(menors de 12 anys). A taquilla: 15€ 

CENTRAL DE LA PAGESIA - "UNA NIT 
DE PEL·LÍCULA" 
01:00 h Pista polivalent 
Disfressa't d'una pel·lícula i celebra la nit 
temàtica de La Central

DIMECRES 17 D'AGOST 
TOBOGAN URBÀ
11a14h Plaça de la Pau 
 
SARDANES
12:00 h  Plaça de la Pau 

JOCS D'AIGUA
16 a 18h Pista polivalent

"ESPECTACLE OFF" 
18:00 h Pista de les escoles
Per a tots els públics 

BALL DE TARDA 
19:30 h  Pista de les escoles
Amb Orquestra Metropol 

CONCERT
23:00 h Pista de les escoles
Amb l'ORQUESTRA METROPOL (*) 
Entrada general: 10€ 

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS 
DE CARRERS I BALCONS, CASTELL DE 
FOCS I BALL DE NIT AMB L'ORQUESTRA 
METROPOL
A continuació  Pista de les escoles

CENTRAL DE LA PAGESIA 
03:00 h Pista polivalent

Agenda Festa Major



Quan fa que es dedica a fer art amb ferro?
Jo sóc ferrer de professió i he començat a treballar 
la forja no fa gaire i he descobert que m’agrada. 

Què el va empènyer a dedicar-se a treballar la 
forja?
Primer perquè és el meu element, perquè jo sóc 
Àries, i em representa molt. Jo sempre havia vol-
gut provar amb la forja i una sèrie de coincidènci-
es a la vida m’han anat portant cap aquí.

Què li ha permès descobrir la forja?
L’art que porto a dins. Per a mi és una eina que 
m’ajuda a treure l’art. A diferència de la feina de 
ferrer o serraller que he après tota la vida, amb 
la forja vas més enllà i està més a prop del fer-
ro, de veritat. És que entre el mineral i el foc hi 
ha una comunió total, perquè és com si el ferro 
cobrés vida. 

I l’escultura és la seva màxima expressió ar-
tística?
És una d’elles, sí. Però també vaig art amb ser-
ralleria... Ara, per exemple, estic fent una reixa 
i en comptes de soldar ho faré tot rematxant. 
La qüestió és anar experimentant i explorar les 
teves pròpies capacitats i les del material amb el 
que treballo.  

Però vostè continua vinculat a l’empresa de 
ferros familiar, no?
Sí, sí. Ara la porta el meu germà però quan em 
necessiten hi vaig i els ajudo. Però la resta del 
temps el dedico a practicar amb la forja i des-

cobrir totes les possibilitats creatives que em 
dóna. 

L’escultura en homenatge als donants de sang 
podríem ser que és la seva primera obra im-
portant?
És la meva primera escultura, sí. Es-
pero que en vinguin moltes més. 

Com va sorgir l’encàrrec?
La Dolors i la Remei, que són les 
dues persones que organitzen tot 
aquesta tema de la donació de sang 
a Torrelavit, em van venir a veure i em 
van proposar que fes una escultura al·legòrica. 
Vaig acceptar de seguida i vaig començar a treballar 
amb alguns dibuixos fins que elles en van triar un i 
vaig tirar endavant l’escultura. 

Aquests primers esbossos cap a on apuntaven?
En vaig fer una bona colla i primer tot anava cap 
a la solidaritat de la gent... Però al final elles es 
van decantar per una proposta que vaig dibuixar 
en dos minuts.

Què ha volgut expressar amb la seva escultura?
L’obra representa una mica el nostre sistema 
sanguini, les venes, les artèries... I la forma de 
cor vol expressar la solidaritat. 

La creació d’aquesta obra li ha portat molt de 
temps?
Per pensar-la vaig estar uns quinze dies, i treba-
llant amb ella tres mesos ben bons. Estava tan 

motivat que no mirava ni el rellotge, hi he dedi-
cat moltes hores. Podríem dir que la motivació 
va ser explosiva. 

Amb quin material ha treballat per fer 
l’escultura?

Amb corten i ferro dolç, que és el 
ferro més comú sense tractament 
antioxidació i que permet treba-
llar-lo bé i dona un bon resultat.

Està satisfet del resultat final de 
l’obra?

Sí, molt. Ha estat un aprenentatge 
perquè no ho havia fet mai. Hi havia corbes 

i formes que no havia treballat mai i em vaig ha-
ver de fer les pròpies eines per poder treballar 
la forja i crec que el resultat és molt bo. Al final 
vaig mesclar els meus coneixements i les tècni-
ques de ferrer, com la soldadura, amb el treball 
de la forja, que per a mi és un univers nou on 
estic entrant i descobrint tot un món. 

Ara està treballant amb algun altre projecte?
Estic treballant amb unes reixes per a unes 
finestres de casa del meu germà i també ex-
perimento amb la forja. Treballar de forma 
manual és molt més laboriós i multiplica el 
temps. De fet, arrel d’aquest projecte i del re-
sultat m’he llançat a la forja de cap i m’agra-
daria aprendre i formar-me més i continuar 
traient l’art que porto a dins. L’escultura m’ha 
obert la porta a aquest món i ara tinc clar que 
em vull dedicar a això. 

Entre el 
mineral i el foc 

hi ha una comunió 
total, és com si el 
ferro cobrés vida

ENTREVISTA

“La forja m’ha 
permès descobrir l’art 
que porto a dins”
Jordi Cuyàs Romero

Jordi Cuyàs Romero va néixer fa 43 anys 
a Torrelavit i, després d’una experiència 

vital fora del poble, hi ha tornat per 
quedar-s’hi. De professió ferrer, ha 

descobert la seva vocació més creativa 
manipulant el ferro per convertir-lo en 

art. La seva primera obra escultòrica, 
Vasos connectors, és un homenatge als 
donants de sang i presideix des del mes 

de juny la nova plaça del carrer Molí. 


