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EDITORIAL

Molta feina i bons 
desitjos

Acaba l’any i encarem la recta final del mandat. En aquest moment és in-
evitable mirar enrere, i és quan ho fem que podem sentir la satisfacció de 

la feina feta. Vam formar l’actual govern municipal amb la voluntat de donar 
el millor pel poble i des del govern hem apostat per donar vida a un projecte 
republicà, d’esquerres, municipalista i feminista, amb la transparència i la de-
mocràcia com a pal de paller.

És per això, que hem impulsat la primera edició dels pressupostos partici-
patius de Torrelavit i, a principi del 2023, ja sentirem a parlar de la segona. 
Mitjançant els pressupostos participatius hem fet realitat les demandes di-
rectes de la ciutadania: una nova pista de pàdel i un espai d’exercici exterior, 
material esportiu i mobiliari per al local social de Can Rossell, una demanda 
històrica dels joves d’aquest nucli. Tanmateix hem ampliat l’espai destinat a 
l’atenció a la ciutadania a la casa de la vila i hem millorat les instal·lacions del 
Casal de Cultura, el pavelló municipal, la pista de Can Rossell, l’aparcament 
del carrer del Molí i el pont de les Escoles.

En aquests tres anys i mig hem treballat per promoure l’eficiència energètica 
del poble, amb la instal·lació de leds a l’enllumenat públic, plaques solars a 
les dependències municipals o impulsant el projecte de biomassa a la zona 
esportiva i escolar, a més de crear dos punts de càrrega per a cotxes elèc-
trics. En aquest mateix sentit hem posat en marxa polítiques destinades a 
implicar la ciutadania en un futur més sostenible, amb millores fiscals per 
a aquells que són més respectuosos amb l’entorn i el medi ambient, o amb 
iniciatives com la naturalització del pati de l’escola o la recollida de residus 
porta a porta.

Precisament, sobre l’aplicació de la recollida porta a porta, després d’una 
vaga de més de 40 dies, la més llarga de la història al Penedès, no podem 
fer res més que donar-vos les gràcies per la paciència i la col·laboració per 
mantenir el poble net. Ara, entre tots, haurem de fer un esforç per remuntar 
la situació i tornar als nivells de separació per fracció que teníem abans de la 
vaga. Però sabem que podem comptar amb tota la població.

Al llarg d’aquest mandat hem tingut moments complicats. Hem hagut de 
fer front a una pandèmia inesperada i l’inici d’una guerra que ens toca molt 
de prop. Amb la Covid-19 hem après a donar més valor als espais oberts i ens 
hem adonat que som afortunats de viure en un entorn com el nostre i que 
l’hem de cuidar. La Covid-19 i la guerra d’Ucraïna ens han mostrat també la 
cara més solidària de Torrelavit i això ens fa ser optimistes.

I és amb optimisme que encarem el 2023 amb els millors desitjos per a 
tothom.

Bones festes i bon any nou!

Manuel Raventós i Cuyàs
Alcalde de Torrelavit
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MUNICIPAL

L'Ajuntament congela les taxes i impostos 
municipals per al 2023
L'increment de la taxa de residus és per cobrir l'increment de cost del 
servei i el preu de l'aigua s'actualitza

800 signatures per reduir el rebut 

L’Ajuntament de Torrelavit 
ha apostat per congelar la 

pressió fiscal amb l’aprovació 
de les ordenances fiscals per al 
2023, mantenint els mateixos 
preus que al 2022, a excepció 
de la taxa municipal de l’aigua. 
Aquesta taxa creix aquest any 
una mitjana de 7 euros a l’any 
per cada llar, fruit de l’aplicació 
dels criteris establerts en un 
estudi de la Diputació de Barce-
lona de l’any 2012. Aquest incre-
ment s’hauria d’haver aplicat 

l’any 2020, però en aquell mo-
ment el govern municipal no ho 
va considerar oportú a causa de 
la situació de crisi generada per 
la pandèmia de la Covid-19.

Les noves ordenances fiscals 
que es van aprovar amb els 
vots en contra de JxT, es man-
tenen majoritàriament per 
sota dels increments de l’IPC. 
El regidor d’Hisenda, Sergi 
Urbano, recorda que el preu 
de les taxes municipals ha de 

garantir cobrir el cost del ser-
vei i, en el cas de Torrelavit, 
moltes de les taxes estan bo-
nificades amb aportacions de 
l’Ajuntament.

Una de les taxes que tam-
bé ha variat en l’últim any 
ha estat la de la recollida 
de brossa coincidint amb 
l'aplicació del sistema porta 
a porta. L’objectiu d’aquest 
sistema de recollida és mi-
llorar els percentatges de 

reciclatge de Torrelavit i re-
duir, per tant, el percentatge 
d’escombraries que s’envien 
a l’abocador. L’increment de 
la taxa d’escombraries, que 
també inclou el servei de la 
deixalleria municipal, res-
pon a l’actualització del preu 
respecte al 2021, ja que la 
diferència entre la recollida 
tradicional i el sistema porta 
a porta correspon a la part 
que l’Ajuntament bonifica a 
la ciutadania.

Un grup de veïnes i veïns de Torrelavit han presentat un total de 800 signatures amb una proposta que dema-
na l’increment de la bonificació d’aquesta taxa per part de l’Ajuntament. En aquest moment la taxa de recollida 

d’escombraries (194,07€) inclou una part que correspon al servei de la deixalleria municipal (32,96€) que se sumen als 
161,11€ de la recollida. El govern municipal assegura que l’increment de 24,07€ que ha patit el rebut d'aquest any no es 
correspon al canvi de model, que el passat mes de juliol va passar del sistema tradicional al porta a porta. L’increment del 
rebut respon a la regularització del preu de l’antic sistema de contenidors fins al 2021. 
El govern municipal assegura que la diferència entre el preu del sistema tradicional i la recollida porta a porta l’està as-
sumint l’Ajuntament, mitjançant una bonificació del preu i considera inviable mantenir la bonificació que hi havia fins ara 
del cost de la recollida a més de l’actual.

L’any 2021, el cost del servei (deixalleria + recollida d’escombraries) va ser de 143.611,81 euros i l’Ajuntament va recaptar 
un total de 125.800 euros amb el rebut de 170 euros que es cobrava fins el 2021. Per tant, l’Ajuntament va bonificar un 
total de 17.811,81 euros del total del cost. Però sabent que la Mancomunitat incrementaria el preu de la recollida per al 
2022, l’Ajuntament de Torrelavit va decidir aplicar un increment de 24,07 euros al rebut per aquest any. L’objectiu d’aquest 
increment no és altre que cobrir les despeses del 2021. 

Aquest 2022 el cost del servei d’escombraries s’haurà incrementat uns 80.000 euros, dels quals uns 40.000 euros co-
rresponen a l’increment del preu del tractament de la fracció resta (que va a l’abocador) i els altres 40.000 corresponen 
a la implementació de la recollida porta a porta. Amb la finalitat que això no repercuteixi a cada llar, l’Ajuntament està 
bonificant un total de 118 euros per rebut corresponent al servei de recollida d’escombraries i deixalleria municipal.
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MUNICIPAL

Taxes i impostos municipals respecte a l'IPC
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MUNICIPAL

400.000 euros de sanció per a PreZero

Després de més de 40 dies de vaga de re-
collida d’escombraries, el porta a por-

ta torna a la normalitat. Si la implantació 
del nou sistema el passat mes de juliol es 
va fer amb l’objectiu d’incrementar encara 
més els percentatges de separació i reci-
clatge que s’havien registrat a Torrelavit, 
ara l’Ajuntament s’ha marcat el repte de 
recuperar aquelles xifres i millorar-les. “Ne-
cessitarem la implicació de tota la ciuta-
dania”, afirma l’alcalde, Manuel Raventós, 
conscient que la gestió dels residus és una 
qüestió de coresponsabilitat.

L’any 2020, els resultats de la recollida 
de residus a Torrelavit mostraven que un 
41,41% de la brossa anava a la fracció resta 
(contenidor gris), una xifra bastant per sota 
de la mitjana del país (58%). L’objectiu, però 
és arribar a reduir aquest 41% fins a xifres 
d’entre el 32 i el 35%. Però el contingut de la 
bossa de fracció resta només pot baixar si 
creixen les bosses d’envasos i, sobretot, de 
matèria orgànica. L’any 2020, Torrelavit se-
parava gairebé un 14% de la matèria orgàni-
ca quan les xifres recomanades per part de 
l’Agència Catalana de Residus situen aques-
ta fracció al voltant del 33%.

El sistema de recollida de residus porta 
a porta a Torrelavit es gestiona des de la 
Mancomunitat Penedès Garraf. Torrelavit 
és un dels cinc municipis de l’Alt Penedès 

que han optat per aquest sistema de reco-
llida i aspiren a ser una punta de llança que 
arrossegui altres municipis a sumar-se a 
un sistema que l’Agència Catalana de Re-
sidus recomana per millorar els resultats 
generals de Catalunya. Si anys enrere, l’Alt 

Penedès va apostar per evitar les incinera-
dores per l’elevat índex de contaminació 
associat a aquest tipus de plantes i la vida 
dels abocadors és limitada, l’única via pos-
sible és incrementar i millorar els sistemes 
de triatge i reaprofitament dels residus. 

La Mancomunitat Penedès-Garraf va aprovar el passat 7 de novembre imposar una sanció de 400.000 euros a l’empresa PreZero, 
concessionària de la recollida porta a porta a Torrelavit. La sanció és el resultat dels reiterats incompliments detectats en els 

serveis mínims (del 50%) durant la vaga del servei que havia començat el 7 d’octubre. El vicepresident de l’àrea de Residus de la 
Mancomunitat, Jordi Bosch, va insistir en la necessitat de trobar una solució per poder normalitzar el servei el més aviat possible.

Durant la vaga, a més dels incompliments dels serveis mínims dictats pel Departament de Treball de la Generalitat, també s’han 
produït cremes als contenidors de grans dimensions que l’Ajuntament va col·locar davant la casa de la vila, al carrer Segimon Tomeu 
i al nucli de Can Rossell. El responsable de residus de la Mancomunitat va condemnar aquestes pràctiques, que es van reproduir 
també en altres municipis afectats per la vaga.

La recollida de residus recupera la normalitat
Després de més de 40 dies de vaga, l’objectiu és tornar  
a incrementar els índex de reciclatge És necessària 

la implicació de 
tota la ciutadania per 
a la recuperació dels 
índex de separació i 

reciclatge
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MUNICIPAL

Separar i reciclar, un gest en benefici 
del medi ambient

Per fer-ho bé...

En primer lloc, s’ha de seguir el calendari 
que tots tenim a casa, i que contempla tres 
dies de recollida de matèria orgànica, tres 
dies de recollida d’envasos lleugers i un dia 
de recollida de paper i cartró cada setma-
na. A més, de forma quinzenal es recull el 
cubell de la fracció resta i els envasos de 
vidre els hem de portar al contenidor verd.

Tanmateix, a Torrelavit també disposem 
d’una deixalleria municipal que està oberta 
els dimarts i dijous de 14 a 20h, i els dissab-
tes de 10 a 14h. Al costat de la deixalleria hi 
ha un punt d’emergència per a aquells que 
no podeu treure les escombraries quan 
toca perquè heu de marxar de viatge o no 
podeu ser-hi en un moment puntual.

I, també tenim un servei de recollida de 
trastos vells que funciona el segon i el 
quart dijous de cada mes.

Cubell groc
És el dels envasos lleugers. Es porten a la 
planta de triatge de Vilafranca, on se sepa-
ren segons el tipus de material i les seves 
característiques. Des de Vilafranca aquests 
envasos s’envien a diferents gestors.

Al cubell groc hi hem de llençar: bosses 
de plàstic, pots de productes de neteja, 
safates de poliestirè o porexpan i plàstic, 
llaunes, tetrabriks, ampolles de plàstic, 
film transparent, embolcalls de plàstic del 
menjar, recipients d’alumini per a aliments, 
envasos de iogurts, paper d’alumini. 

Cubell gris
És el de resta. Tot el que es llença en aquest 
cubell es porta a l’abocador perquè no hi 
ha sistemes de reciclatge previstos. 

Aquí hi podem llençar: maquinetes 
d'afaitar, raspalls de dents, fil dental, gas-
ses, bastonets de les orelles, cotó, tiretes, 
esparadrap, venes, tovalloletes humides, 
preservatius, llimes, pols d'escombrar, 
bosses d'aspiradora, guants de làtex, cen-
dres, burilles, fotografies, targetes de crè-
dit, etiquetes, draps de la pols de feltre, 
cinta adhesiva, bolquers, compreses, tam-
pons o sorra de les mascotes (tot i que en 
el cas dels bolquers, compreses, tampons i 
sorra d’animals hi ha recollida diària, sem-
pre que es col·loqui en una bossa separada 
i correctament identificada).

Cubell marró
És el de la matèria orgànica. Aquí hi hem 
de dipositar tots els residus biodegrada-
bles. Es transporta a la planta de compos-
tatge de Sant Pere de Ribes on es barreja 
amb fracció vegetal de poda provinent de 
les deixalleries per obtenir compost. Al 
contenidor marró hi podem llençar: restes 

de menjar, closques, pells de fruites, res-
tes de carn, ossos, marro del cafè, restes 
d’infusions, fulles de plantes que tenim a 
casa, serradures, taps de suro (només els 
de suro vegetal), paper de cuina brut de 
menjar, etc. Mai no hi hem de llençar ni 
cendres, ni burilles (aquestes últimes co-
ses van al cubell gris).

Durant l’any 2020 cada veí de Torrelavit va generar una mitjana de 516 quilos de residus. L’objectiu de 
la recollida porta a porta és reduir aquesta quantitat també, ja que la implantació de la recollida 

porta a porta ajuda la ciutadania a prendre consciència sobre la necessitat de reduir la quantitat de 
brossa generada. A la llarga, aquests sistemes de recollida reverteixen positivament en l’entorn, ja que 
permeten incrementar els percentatges de reciclatge, reduir la quantitat de residus i incrementar la 
consciència ciutadana respecte al medi ambient.

 La deixalleria 
i el servei de 

recollida de trastos 
vells complementen el 

sistema de recollida 
porta a porta
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MUNICIPAL

Recta final de la remodelació 
de la zona esportiva exterior
L’Ajuntament hi inverteix un total de 355.000 euros 
per modernitzar-la i millora-ne l’accessibilitat

L’Ajuntament de Torrelavit ha invertit 355.000 euros en la 
millora i adequació de la zona esportiva exterior que in-

clou el condicionament de la zona d’aparcament, la crea-
ció d’un petit espai per a autocaravanes, i la construcció 
de noves escales i espais d’accés a la pista poliespor-
tiva i el pavelló municipal a més de l’enjardinament 
de la zona. Aquest projecte inclou la construcció de 
la nova pista de pàdel i la zona d’exercici exterior 
(cal·listènia) aprovats amb els pressupostos 
participatius.
La previsió és que aquestes obres estiguin 
acabades abans de final d’any. 
Precisament, aquestes millores se su-
men a la remodelació del pavelló polies-
portiu que es va fer durant el 2021, que 
va suposar una inversió total de 393.000 
euros, amb la qual les instal·lacions van guan-
yar dues sales de 40 i 37 metres quadrats a més 
de la modernització i climatització dels vestidors 
i la resolució dels problemes de la coberta exterior i 
interior.
Aquest projecte neix de la voluntat de l’equip de 
govern d’atendre, en primer lloc, les demandes de la 
ciutadania a través dels pressupostos participatius i, en 
segon lloc, del compromís de recuperar espais que havien 
quedat obsolets, com l’antiga pista de tennis. En la mateixa 
línia, el govern municipal va impulsar la rehabilitació del 
pont de les Escoles a principi de mandat i ha remodelat la 
planta baixa de l’Ajuntament aquest passat estiu.

S’ha condicionat 
l’aparcament, s’ha 
enjardinat la zona 
i s’han millorat els 

accessos a la pista i el 
pavelló

Pista de pàdel. 
24.000€

Circuit exercici 
exterior 

(cal·listènia). 
9.500€
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Durant aquesta tardor, el govern municipal ja ha posat en marxa el sistema per convocar la segona edició dels pressupostos 
participatius a partir del mes de gener. L’objectiu és que les veïnes i veïns de Torrelavit, de forma particular o a través de les 
entitats, presentin les propostes que consideren prioritàries i que compleixin els requisits globals. 

La presentació de la convocatòria serà el dia 28 de gener. Durant la primera part de l’any, l’Ajuntament donarà a conèixer la 
convocatòria i demanarà a la ciutadania que presenti les propostes que es votaran a la tardor. L’objectiu és que les propostes 
guanyadores s’executin al llarg del 2024, seguint el mateix model de la primera convocatòria.

Convocatòria 2023-24 
2 A  E D I C I Ó

Tens una idea per al teu poble?
A l’Ajuntament de Torrelavit fem un pas ferm per impulsar la democràcia 
participativa Presenta el teu projecte i, entre tots, el farem possible!

LES FASES
1. Presentació del projecte 28 de gener del 2023

2. Presentació de les propostes del 13 de març al 3 d’abril del 2023

3. Validació de les propostes del 4 d’abril al 4 de setembre del 2023

4. Votació popular de les propostes De l’1 al 23 d’octubre del 2023

5. Retorn dels resultats del 24 al 31 d’octubre del 2023

6. Execució de les propostes de desembre del 2023 al desembre del 2024

De l’1 al 23 d’octubre

VOTACIONS
Tu decideixes!

Arriba la segona edició dels pressupostos participatius 

Equipament 
local social Can 
Rossell. 1.800€

Compra de 
material 

multiesports. 
2.300€
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L’Ajuntament de Torrelavit va acollir el 
passat mes de setembre el primer acte 

institucional de la delegació del govern de 
la Generalitat a la vegueria del Penedès amb 
motiu de la commemoració de la Diada Na-
cional de Catalunya. L’acte, que va comptar 
amb el conseller d’Educació, Josep González-
Cambray, a més del delegat de la Generalitat 
al Penedès, David Alquézar, va reunir unes 150 
persones al teatre del Casal de Cultura.

El conseller va destacar la importància del 
consens com a eina de progrés en totes les 
etapes de la història. “Si tenim voluntat de 
consens, ens en sortim”, va dir Cambray, re-
cordant que aquest any el curs ha començat 
sense cap aula on s’apliqui l’ensenyament 
en castellà. El més important, per a ell, “és 

veure on són els interessos”, tal 
com van fer els dirigents de 
Terrassola i Lavit un segle 
enrere donant prioritat a 
la construcció de l’escola 
en benefici del conjunt 
de la població.

Cambray va participar a 
l’acte, convidat per la de-
legació del govern al Penedès i 
l’alcaldia de Torrelavit. El delegat, David 
Alquézar, va remarcar les connotacions 
històriques de l’Onze de Setembre i va 
convidar els assistents a sumar-se a les 
activitats i iniciatives de tots els municipis 
de la vegueria per mantenir viva la flama 
d’aquesta data. Tanmateix, l’alcalde de 

Torrelavit, Manuel Raventós, 
va recordar els fets del 6 i 7 
de setembre i l’1 d’octubre de 

2017 com a dates importants 
per a la història col·lectiva i va 

esperonar els assistents a conti-
nuar defensant els valors democràtics 

“que ens enforteixen per avançar cap a la 
llibertat”.

Al llarg de l’acte van actuar el grup Balla-
veu, la colla de gegants de Torrelavit i els 
joves del grup de danses de Torrelavit, i va 
acabar amb un tast de cava i coca.

Cambray visita Torrelavit amb 
motiu de l’Onze de Setembre   

L’Ajuntament commemora el  cinquè 
aniversari de l’1 d’Octubre
El passat 1 d’octubre van ser molts els municipis que van orga-

nitzar actes per commemorar el cinquè aniversari del referèn-
dum de l’1 d’Octubre de 2017, que s’ha convertit en una data des-
tacada en el calendari de la memòria col·lectiva.

Torrelavit es va sumar als actes commemoratius d’aquesta 
data amb una petada a càrrec dels diables infantils Els Cre-
mats, acompanyats del grup de timbalers, i amb la lectura d’un 
manifest a càrrec de diversos membres del consistori. Segons 
l’alcalde, Manuel Raventós, “la democràcia és l’única via pos-
sible per avançar”. Per això, Raventós va agrair la participació 
a totes les persones que es van sumar a l’acte un any més per 
reivindicar el mandat del referèndum de l’1 d’Octubre de 2017.
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El compromís de lluita contra el canvi 
climàtic, la reducció de les emissions 

de CO2 i l’objectiu de prioritzar les ener-
gies renovables són alguns dels motius 
que han empès l’Ajuntament de Torrela-
vit a aprovar el projecte de construcció 
d’una caldera de biomassa al costat del 
pavelló municipal per escalfar l’escola, 
la llar d’infants i el pavelló municipal 
amb estella provinent de boscos i poda 
de proximitat. El projecte, que 
té un pressupost global de 
464.000 euros, s’executarà 
en dues fases. En una pri-
mera fase que s'executarà 
durant el 2023 i amb un 
pressupost de gairebé 
330.000 euros, s’instal·larà 
la caldera i s’adequarà el cir-
cuit de calefacció de l’escola, la 
llar d’infants i el pavelló municipal. La 
segona fase tindrà un cost aproximat 
de 135.000 euros i permetrà connectar 
l’ajuntament i el casal de cultura en 
aquesta mateixa caldera.

L’objectiu del projecte és la substitució 
del consum d’energies no renovables, a 

les sales de calderes de gas dels equipa-
ments, per calor procedent de biomas-
sa, mitjançant una caldera centralitza-
da, millorant l’eficiència energètica del 
conjunt i generant un estalvi econòmic 
en energia. “L’Ajuntament de Torrelavit 
té la ferma voluntat de lluitar contra el 
canvi climàtic, i així ho demostra amb 
projectes com aquest o les instal·lacions 

de plaques fotovoltaiques als equipa-
ments municipals”, va assegurar 

l’alcalde, Manuel Raventós, 
al ple municipal, abans de 
l’aprovació del projecte per 
unanimitat.  De fet, amb la 
instal·lació d’aquesta cal-
dera, el govern municipal 

confia promoure l’eficiència 
energètica mitjançant la re-

ducció de consums i també la re-
ducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera 
i l’optimització del residu forestal de 
proximitat. D’altra banda, el regidor 
d’Hisenda, Sergi Urbano, va assegurar 
que la intenció del govern municipal és 
aconseguir totes les subvencions que si-
guin possibles per reduir la inversió mu-
nicipal en aquest projecte.

Una caldera de biomassa 
escalfarà l’escola, la llar 
d’infants i el pavelló municipal
En una segona fase la instal·lació arribarà a 
l'ajuntament i el casal de cultura

L’ACA dicta 
limitacions d’ús 
de l’aigua en 20 
municipis
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 

ha dictat l'alerta per sequera en 20 
municipis de l'Alt Penedès, entre els 
quals hi ha Torrelavit.  De moment, les 
limitacions aprovades afecten l'aigua 
per a rec agrícola (25%), per a usos ra-
maders (10%), industrials (5%), usos 
recreatius (30%) i altres (5%).

A les zones urbanes es prohibeix omplir 
fonts ornamentals i regar jardins i zo-
nes verdes durant el dia. I també hi ha 
limitacions a l'hora d'omplir piscines, i 
netejar carrers; i hi ha una limitació de 
250 litres de consum per habitant i dia. 
Les restriccions van quedar aprovades 
definitivament l'última setmana de no-
vembre amb la publicació al DOGC.
Davant d'aquesta situació, l'Ajunta- 
ment demana a la ciutadania que 
faci un ús responsable de l'aigua i que 
n'eviti, en la mesura del possible, una 
despesa poc justificada.

El projecte 
suposarà una 

inversió total de  
464.000 euros i 

s’executarà en dues 
fases

Inverteixen 
1.500 euros en 
material per al 
consultori
L’Ajuntament de Torrelavit ha in-

vertit 1.500 euros en la compra de 
material homologat pel Col·legi de 
Metges per al consultori municipal, 
a petició de la doctora Daura. Amb 
aquesta inversió, el govern municipal 
vol contribuir a millorar l’atenció sani-
tària al municipi en benefici tant de les 
professionals (la doctora i la inferme-
ra) com dels pacient que hi són atesos.
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Nova tanca 
a la zona del 
safareig

Una nova tanca de fusta delimita 
la zona que els propietaris de 

la finca del safareig han cedit  per 
a ús públic amb un conveni amb 
l'Ajuntament de Torrelavit, de forma 
provisional fins a la revisió del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM). La tanca separa la part d'ús 
públic de la privada.

Reforç del ferm 
al Parc de les 
Pubilles

L'Ajuntament de Torrelavit ha re-
forçat el ferm de l'entrada del Parc 

de les Pubilles a la paret del desnivell 
que hi ha al costat del pont per millo-
rar la seguretat de la vorera i el carrer.

Aquesta actuació ha tingut un cost 
aproximat de 5.000 euros.

El ple municipal de To-
rrelavit va aprovar  el 

mes de novembre una 
partida addicional de 
4.000 euros per a la com-
pra de mobiliari i cortines 
que s’instal·laran als nous 
espais d’atenció al públic 
i a la sala de reunions —
preparada per a reunions 
telemàtiques— que s’han 
adequat a la planta baixa 
de l’Ajuntament. Aquesta 
ampliació ha permès l’adequació de nous despatxos per als serveis tècnics i d’atenció 
a la ciutadania, a més d’un petit office per als treballadors municipals. El projecte 
d'ampliació es va fer durant els mesos d’estiu a partir de l’espai que havia ocupat l’antic 
pis del secretari i han suposat una inversió aproximada de  40.000 euros.

Amb aquestes obres l’Ajuntament garanteix l’atenció al públic des de la planta baixa, fa-
cilitant l’accés a persones amb mobilitat reduïda i posant més a l’abast de la ciutadania 
els serveis municipals.

L’Ajuntament està treballant en el projecte d’instal·lació de càmeres de videovigilàn-
cia connectades als sistemes de seguretat dels Mossos d’Esquadra als accessos a 

Torrelavit. L’objectiu del govern municipal és millorar els sistemes de seguretat del mu-
nicipi davant la reduïda plantilla que els Mossos d’Esquadra tenen a l’Alt Penedès. Els 
convenis amb el Departament d’Interior de la Generalitat permeten instal·lar càmeres 
de videovigilància als accessos del municipi. Aquestes càmeres enregistren les matrícu-
les dels cotxes que entren o surten del municipi i només el cos dels Mossos d’Esquadra 
té accés a aquests continguts en cas de produir-se robatoris o alguna emergència. 

Remodelen la planta baixa 
de l’Ajuntament per obrir-la 
a la ciutadania
Les obres han costat 40.000 euros i se n’han 
invertit 4.000 en mobiliari i cortines

Instal·laran càmeres de 
seguretat als accessos al poble
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El mes de novembre es van desen-
volupar els treballs d’adequació 

acústica i millora de la sala del Casal de 
la Gent Gran de Torrelavit. En aquesta 
sala, ubicada a la planta baixa del Ca-
sal de Cultura, s’hi realitzen activitats 
que suposen una gran concentració de 
gent i això genera molèsties als usua-
ris que estan fent altres activitats al 
mateix edifici. Aquesta inversió ha per-
mès col·locar, al sostre, unes plaques 
d’escuma per absorbir el soroll i millo-
rar el so a l’interior quan s’hi concentra 
molta gent.
Aquest treballs han estat possibles grà-
cies a una subvenció de l’àrea d’Acció 
Climàtica de la Diputació de Barcelo-
na. Amb aquest ajut (3.500€) també 
s’ha adquirit un altaveu portàtil sense 
cable necessari per a algunes activitats 
de l’àrea de Cultura i un projector per al 
Centre de Serveis.

Adequació 
acústica  
del casal de  
la gent gran

Més millores al Casal  
de Cultura de Torrelavit

Aquests darrers mesos 
s’han realitzat diver-

ses millores a l’equipament 
del Casal de Cultura gràcies 
a una subvenció promoguda 
per l’àrea de Cultura de la Di-
putació de Barcelona, destinada a la 
millora i manteniment d’equipaments cul-
turals dotada amb més de 30.000 euros. 
S’han canviat tots els llums d’emergència 
de l’edifici, ja que feia molt temps que no 
funcionaven; s’han canviat els vidres de 
la pèrgola d’entrada que estaven esquer-
dats; s’han posat lletres a la façana per 
identificar l’edifici, tal i com s’ha anat fent 
amb altres edificis municipals; s’ha com-
prat un ordinador portàtil per utilitzar per 

a diferents activitats i s’ha 
equipat el despatx de la 
tècnica de Cultural i s’ha 

traslladat a l’antiga sala 
d’associacions. La inversió 

més important, però, s’ha fet al 
teatre, on s’han substituït part dels 

focus analògics per focus led que, a part de 
consumir menys, permeten il·luminar els 
espectacles amb molta més qualitat. Tota 
la il·luminació, gràcies a un programa espe-
cífic, a partir d’ara es controla digitalment, 
cosa que facilita la feina dels tècnics. Grà-
cies a aquesta subvenció de la Diputació de 
Barcelona també s’han pogut canviar les 
cortines dels vestíbul que ja estaven recre-
mades pel sol. 

Torrelavit se 
suma al lloguer 
positiu

L’Ajuntament de Torrelavit s’ha su-
mat a la campanya del Consell Co-

marcal de l’Alt Penedès pel lloguer posi-
tiu. Es tracta d’una campanya adreçada 
als propietaris d’habitatges buits amb 
l’objectiu que apostin pel lloguer amb 
les garanties de l’administració d’un 
lloguer just, responsable i segur. Els 
interessats, teniu més informació a 
www.lloguerpositiu.cat.
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Finalitza la vaga de la recollida d’escombraries 
porta a porta

El passat 20 de novembre finalitzava finalment la vaga dels 
treballadors de PreZero, empresa encarregada de la reco-

llida de les escombraries porta a porta a Torrelavit i a quatre 
municipis més de l’Alt Penedès. Celebrem que empresa i tre-
balladors hagin assolit un acord que hagi permès desconvo-
car la vaga i recuperar novament el servei de recollida.

Durant el temps que ha durat aquesta falta de servei, en-
tenent per damunt de tot el dret de vaga dels treballadors, 
pensem que des de l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Torrelavit no s’ha actuat de forma correcta i així ho hem 
manifestat en reiterades ocasions.

La decisió d’instal·lar tres contenidors al municipi per po-
der llençar-hi tots els residus generats, sense separació per 
fracció, ha suposat un pas enrere en la gestió de les deixa-
lles i una falta de sensibilitat cap al medi ambient per part 
de l’equip de govern, situació que vam manifestar des de 
Junts per Torrelavit, sol·licitant la instal·lació de més con-
tenidors per tal de poder separar les deixalles per fracció.

Aquesta situació pensem que, en cap cas, vulnerava el dret 
a vaga dels treballadors de l’empresa de recollida, tal i com 
se'ns va contestar des de l’equip de govern, i hauria donat 
resposta a la voluntat dels torrelavitencs i torrelavitenques 
de continuar reciclant i separant correctament les deixalles.

També se’ns va contestar que l’Ajuntament no disposava de 
contenidors, que s’havien de llogar a una empresa externa i 
que, evidentment, tenien un cost. Si bé és cert, pensem que 
davant de situacions difícils s’han de saber prendre també 
decisions difícils i que l’Ajuntament de Torrelavit podia fer 
front a aquesta despesa, pensant en el bé col·lectiu de Torre-
lavit i del medi ambient.

Com ja ve sent un habitual en el tarannà de l’equip de go-
vern de l’Ajuntament de Torrelavit, la negativa a les nostres 
propostes, sense ser estudiades ni debatudes és una reali-
tat. Aquest era el que “havia” de ser un govern més trans-
parent, obert i participatiu......

Volem aprofitar, finalment, aquestes línies per desitjar-vos 
a totes i tots que tingueu unes molt bones festes de Nadal i 
que les pugueu gaudir i compartir amb la família.

L’Ajuntament 
demana de recuperar 
la crema de restes 
vegetals a la vinya

L'Ajuntament de Torrelavit va aprovar el mes d’octubre, a pe-
tició d'ERC i VIT, una moció que reclama la recuperació de les 

cremes de restes vegetals a la vinya o en sòl agrícola, prohibida 
mitjançant la llei de Residus i sòls contaminats per a una econo-
mia circular, aprovada pel Congrés dels Diputats el desembre de 
2021. En l’article 27 de la llei s’especifica la prohibició de les cre-
mes de restes vegetal “amb caràcter general en l’entorn agrari o 
silvícola”. La normativa contempla que només es podrà permetre 
la crema de restes vegetals amb caràcter excepcional, sempre i 
quan compti amb la corresponent autorització individualitzada, 
per raons de caràcter fitosanitari, sempre que no hi hagi altres 
mitjans per evitar la propagació de plagues.

Aquesta normativa prohibeix que els page-
sos pugin fer lliurement les cremes de 

restes vegetals agràries o silvícoles 
als seus camps de conreu durant 
les èpoques de poda, com s’ha fet 
tradicionalment. Aquesta crema 
ja està regulada per les normes de 

condicionalitat dels ajuts de la Polí-
tia Agrària Comuna i els diferents de-

crets i la normativa autonòmica que se’n 
deriva. Però la llei espanyola demana que les 

restes vegetals generades a l’entorn agrari siguin reciclades mi-
tjançant el sistema de piconatge o triturat.

Davant d’aquesta situació els pagesos van demanar la revisió 
d’aquesta normativa, ja que el triturat o piconatge de les restes 
vegetals suposa un increment dels costos de manteniment que 
hauran d’assumir els pagesos a més d’un increment de les emis-
sions de CO2 a l’atmosfera. La previsió és que aquesta prohibició 
quedi derogada a final d'any, un cop passats els tràmits parla-
mentaris i administratius per a la modificació de la normativa 
aprovada ara fa un any, però malgrat tot, l’Ajuntament de Torre-
lavit va voler sumar-se amb l’aprovació d’aquesta moció, al clam 
del sector. La moció va comptar amb els vots favorables de JxT.
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Poc després de dos mesos de l’inici del servei de re-
collida Porta a Porta, quan ens havíem habituat al 

nou servei i calendari, Torrelavit ha patit una llarga vaga 
d’escombraries. Som conscients que qui ha patit directa-
ment els seus efectes heu sigut les veïnes i veïns així com el 
medi ambient i això ens ha de fer reflexionar a tothom. Però 
estem convençuts que tornarem a separar, reduir i reciclar 
els nostres residus per tal d’obtenir els índexs de reciclat-
ge als quals estàvem habituats. Volem agrair a les veïnes i 
veïns la col·laboració per mantenir el nostre poble net i la 
comprensió durant els dies de la vaga.

Aquesta tardor també hem aprovat les ordenances fiscals 
pel 2023. Des d’ERC Torrelavit apostem per mantenir unes 
ordenances que mantenen els preus de 2022. Només la taxa 
de l’aigua s’incrementarà uns 7€/any de mitjana d’acord amb 
l’estudi de  la Diputació de Barcelona de l’any 2012 i que pre-
veia aquests preus ja per al 2020. Estem davant d’una seque-
ra important i hem de ser curosos amb el consum d’aigua i 
és molt important l’ús responsable d’aquest bé escàs. Amb 
aquest manteniment de les ordenances som sensibles amb 
la situació econòmica actual i l’increment de preus que tots 
estem patint. Per això, les hem mantingut conscients del que 
suposa augmentar la pressió fiscal i esperem que aquesta si-
tuació es regularitzi els propers mesos.

Aquest desembre han quedat acabades les obres 
d’ordenació i reurbanització de la zona esportiva. Estem sa-
tisfets de les actuacions que s’hi han fet, algunes a través 
dels pressupostos participatius com la pista de pàdel i la 
zona d’exercici exterior o cal·listènia. 

És un projecte pensat per al gaudi de tothom,  des dels més 
petits als més grans. Per això, s’hi ha inclòs una zona de píc-
nic, un parc infantil, la millora del paviment de l’aparcament 
i l’espai central per a tres autocaravanes, les noves escales 
que connecten amb el pavelló i amb un circuit circular, i 
les diferents zones enjardinades que integren aquest bonic 
projecte que esperem que el gaudiu tots els veïns i veïnes.

Aquestes actuacions ens encoratgen a seguir treballant, dia 
rere dia, per aquest Torrelavit millor que totes i tots desitgem.

I en aquestes boniques festes de Nadal, us volem desitjar 
que les pugueu compartir amb els vostres familiars, amics i 
veïns, i que gaudiu de tots els actes i celebracions que tenim 
previstes a Torrelavit.

Bones Festes i millor 2023!
Grup municipal d’ERC Torrelavit

A les acaballes del 2022 ens trobem amb una evidèn-
cia a nivell mundial i el nostre municipi no n’està pas 

exempt: la sostenibilitat climàtica i mediambiental.
Iniciem la tardor no només amb escassetat d’aigua sinó 
també amb temperatures insòlites per l’època de l’any, 
augments del cost de l’energia i la perplexitat d’una vaga en 
la recollida de residus del sistema recentment instaurat, el 
porta a porta (PaP).
Aquestes situacions són sobrevingudes, però com a veïns i 
veïnes ens afecten a tots per igual.

El mes d’agost vam iniciar un nou sistema de recollida selec-
tiva precisament per adquirir un model de gestió de residus 
més respectuós amb el medi ambient. Però la vaga dels tre-
balladors de l’empresa que va guanyar la licitació del nostre 
gestor de residus, la Mancomunitat Penedès-Garraf, ens ha 
provocat el contrari. Per tal d’evitar situacions d’insalubritat, 
l’Ajuntament ha hagut de costejar unes banyeres per poder 
fer front a aquesta situació inesperada sense poder fer res 
més que mostrar al gestor de residus, la Mancomunitat, el 
nostre continu malestar com a usuaris del servei.

Per altra banda, la poca pluja que hem rebut al nostre mu-
nicipi en els últims 6 mesos provoca que els nostres pous 
pateixin per poder abastir les nostres cases. Això ho hem 
patit tots quan veiem que tenim poca pressió a les nostres 
aixetes o directament, no tenim aigua de forma momentà-
nia. Però l’Ajuntament està fent esforços costejant també 
cisternes d’aigua que garanteixen el subministrament per 
tothom, sense haver de patir restriccions. 

I no podem deixar de parlar de l’augment del cost de 
l’energia. Tots els veïns i veïnes del municipi de Torrelavit ho 
hem vist amb les nostres respectives factures de la llum, per 
exemple. El nostre Ajuntament no està exempt d’aquest 
augment tampoc. En aquest sentit, l’equip de govern de To-
rrelavit ja ha executat la substitució de l’enllumenat públic 
per llums led de més baix consum i està vetllant per exe-
cutar diferents projectes subvencionats pels Fons FEDER i 
Next Generation de la UE, com el projecte de la caldera de 
biomassa i la instal·lació de les plaques solars a la zona es-
portiva i escolar, en benefici de tota la comunitat.

Fem una crida a la responsabilitat de tots els veïns i veïnes 
de Torrelavit, a cuidar el nostre municipi, no només des de 
l’Ajuntament com a ens públic sinó des de l’àmbit privat, 
des de cada una de les nostres cases.

Des del Grup de Veïns Independents de Torrelavit volem 
desitjar a totes les famílies de Torrelavit molt bones Festes. 
Bon Nadal a tothom!



16    EL CEP Butlletí Informatiu de l’Ajuntament de Torrelavit 

HISTÒRIA

El molí paperer d'en Romeu 
(actualment Molí de Cal Roda):    
1.- Un aclariment al permís per a la seva construcció el 1803
2.- Un cas curiós entre un Romeu i el rector de Lavit, el 1801

Pere Rovira Alemany

Fa uns pocs anys vaig tenir el gust de conèixer la Marta Bartrolí 
Romeu (la Pobla de Claramunt, 1959), una dona amb molta vi-
talitat i empenta, familiar descendent de la nissaga de paperers 

Romeu (set generacions) de la Pobla de Claramunt. Llicenciada en 
filologia romànica, professora de secundària i batxillerat, … i també 
historiadora del seu poble, i fundadora de la reconeguda Revista d'Ig-
ualada. Entre molts altres treballs publicats, el passat 2019 va guanyar 
el Premi Gumersind Bisbal i Gustems amb un extraordinari, metòdic i 
meticulós treball titulat “Els Romeu. Una nissaga de paperers de la Pobla 
de Claramunt”. Un treball publicat en un llibre, on al llarg de més de 300 
pàgines ens parla —a través dels arxius familiars (part d'ells recuperats 
per un familiar en un mercat d'antiguitats)— d'aquesta nissaga familiar 
iniciada al 1730 i que abasta set generacions de paperers; amb una gran 
puixança econòmica que, després, va tenir una davallada a les primeres 
dècades del segle XIX, més agreujada encara a final de segle. Tot expli-
cat en el context social, econòmic i polític succeït al llarg de dos segles.

1.- En un dels capítols del llibre (que inclou algunes referències locals) 
hi trobem explicat el desenllaç d'una incògnita que teníem al nostre 
llibre (de Pere Camps i Pere Rovira) editat el 1991, quan analitzem 
la creació del molí d'en Romeu (que més tard seria conegut com a 
Molí de Cal Roda), on a partir del 1783 en Jeroni Romeu Puiggener va 
presentar una instància demanant la construcció d'un molí paperer 
al paratge anomenat “sota les eres del terme de Terrassola” (sota Cal 
Font). Al febrer del 1784 se’n feia un informe favorable; però el mateix 
mes i any el propietari i llaurador Francesc Font presentava un escrit 
al·legant que això el perjudicava. Altres al·legacions i preguntes al 
1786 per ambdues parts; i el 16 de maig del mateix any era denegada 
la construcció del molí.
Haurien de passar encara 18 anys més per veure com l'Intendent Gen-
eral de Catalunya facultava a Jeroni Romeu la construcció d’aquest 
molí, bastit entre el 1803 i 1804. Mentrestant, en Jeroni i el seu fill 
hereu Josep Romeu Coca treballaven al Molí d'en Boloix (avui conegut 
com a Molí del Mig, a Lavit), que l'Antoni Boloix els havia arrendat el 
desembre del 1798 per cinc anys, a un preu de 3.000 lliures.
I quina va ser la causa que va desencallar el tema i va donar via lliure a 
la construcció? Doncs que a Josep Romeu Coca (1779-1844), fill de Je-
roni Romeu Puiggener, se li mor la seva esposa Francesca Farreras. Per 
altra banda, a Cal Font (Terrassola), mor Pau Font, pagès de la família 
que s'havia negat a vendre les terres per al molí, i deixa la seva dona, 
Maria Casanovas, vídua i amb un hereu menor i una filla casadora. I és 
aquesta darrera, Maria Font Casanovas, la que veiem signant capítols 
matrimonials amb Josep Romeu Coca al febrer del 1802. Els Font fan 
donació del terreny i altres diners i elements; i ja tenim llum verd per 
aixecar aquest gran casal paperer. En dos anys més tenim el molí. En-
tre la primera instància (1783) i el molí aixecat (1804), havien passat ni 
més ni menys que 21 anys.
També ens parla del fill del matrimoni de Josep Romeu Coca i Maria 
Font Casanovas, en Josep Romeu Font, nascut el 1809, i casat el 1825 

amb Antònia, filla de Josep Tort, fuster de Terrassola (de Cal Potort, i 
descendent de Cal Tort de Lavit), i de Maria Cardús, i de la seva vida 
professional.

2.- Una de les dites populars catalanes diu així: “No hi ha més cera que la 
que crema”. Però com veurem, sí que n'hi ha més; hi ha la que no crema. 
Aquí la Marta m'ha deixat desinteressadament un curiós document del 
1801, sobre una demanda a Josep Romeu Coca (Fill de Geroni Romeu 
Puiggener) per part del rector de Lavit, Rafel Calders, arran de la sepul-
tura de la seva primera esposa, Francisca (Romeu) Farreras, de la qual 
parlàvem abans; i de la cera d'unes torxes de gala (en nombre de qua-
tre) posades —com a símbol d'ostentació i luxe— al costat del taüt de la 
difunta; intentant cobrar, cosa que no es fa —diu— en un cas normal. El 
mossèn ho veu com un cas únic i especial i vol fer seva la cera que queda 
una vegada concloses les exèquies. Diu així:

• Portada de l'interessantíssim llibre històric, on un dels capítols ens parla del desllo-
rigador sobre el lapse de temps passat per poder iniciar les obres d'aixecament del molí 
d'en Jeroni (avui de Cal Roda) de Terrassola, i altres aspectes del molí d'en Boloix (avui 
del Mig), arrendat a Lavit.
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“Muy Imo. Sor.
Rafael Calders Pbro. y Cura Parroco de la Parroquia Iglesia de Sta. Maria de Lavid Obispado de Bar-
na. y Corregto. de Villafranca del Panades. Con la mayor veneración expone a Vs. que en dia dos del 
febº del presente año murio en la dta. Parroqª Franca. Romeu ÿ Farreras consorte de Jph. Romeu 
fabricante de papel, ÿ el dia siguiente se le dio eclesiastica sepultura en el cementerio de la nombrada 
Parroquial Iglesia celebradas las exequias correspondientes de entierro, ÿ a los nueve de Febº se le 
celebraron las exequias de Novena ÿ cabo de año con toda solemnidad ÿ armonia, al qual entierro 
ÿ demas exequias para hacerlas mas lustrosas añadió Geronimo Romeu a las antorxas que a este 
fin tiene la Iglesia Parral. quatro antorxas de gala, las que no pretendió el Supte.(suplicante) Con-
cluidas las exequias funerales todas. Como uno de los derechos Parroquiales sea la cera con que se 
acompaña el lucimiento de las exequias funerales. que se pone acerca del tumulo, o atahut, a más 
de la que para este fin tiene prevenido la Parroquia, el Supte. la pretendió. Ÿ la ha pedido diferentes 
veces al nombrado Geronimo Romeu, quien se ha resistido siempre a la entrega pretextando que no 
es costumbre en esta Parroquial, pues que ha sido un caso sin exemplar.
Confiessa ingenuamente el suplicante, que ha sido caso sin exemplar el haver puesto las cuatro 
antorxas Geronimo Romeu para ostentacion de luxo, ÿ en esto funda su derecho el Suplicante, 
pues â las antorxas que tienen la Iglesia para todos no pretende derecho alguno; pues que sabido 
es, que las antorxas que tienen las parroquias para las exequias usuales para todos, no pretenden 
los Parrocos derecho alguno, si solo a las de extraordinario lucimiento.
Y como Geronimo Romeu haya puesto las cuatro para extraordinario lucimiento, ÿ distincion de 
los demas parroquianos, a estas pretende el Suplicante el derecho que le asiste.
A mas que el ser caso unico ÿ especial en la Parroquia de Lavid no quita el derecho al Suplicante, an-
tes le funda ÿ authoriza mas, pues que en todas las parroquias se comensó por el primero, ÿ despues 
van siguiendo los otros, ÿ assi si venia segundo funeral de esta especie, dirian no tenemos obligacion 
de dar las ceras ÿ antorxas al Parroco, pues en el funeral primero no las hizo suÿas. Ni sirve tampoco 
el decir que los dueños vinieron bien en entregarlas; pues que estos vengan bien ô no, no pueden 
quitar el derecho al parroco se hacen suÿa la cera que resta despues de concluidas las exequias.
Queria Geronimo Romeu, que su difunta nuera Francisca Romeu ÿ Ferreras se enterrara en la 
Iglesia de Lavid, ÿ no en el sementerio Pagados los derechos al Parroco, â qual peticion no quiso 
ceder el suplicante, por ser contra las repetidas ordenes de S. S, Illmo., ÿ juzgandose agraviado el 
nombrado Romeu, juzga el Suplicante, que por esto no quiso entregar las quatro antorxas.
Por lo que Suplica a V.S. el nombrado Parroco de Lavid manda â Geronimo Romeu que le entregue 
las quatro antorxas, que ardieron en todas las exequias celebradas por el descanso de Francisca 
Romeu, que â mas de ser Justicia lo recibira â especial gracia.
Favor que el Suplicante Párroco espera de la acreditada rectitud ÿ Justicia de V.S.: Lavid ÿ Junio â 
14 de 1801.

  Rafael Caldes Ror. “

Resolució :
“  Villafranca â 22 Junio de 1801
Como unico ÿ primer caso acahezido en el particular ÿ sin que sirva de exemplar para lo succesivo; 
ÿ sin perjuicio de los derechos Parroquiales, ÿ los de tercero por lo que corresponde al presente 
Tribunal : se manda â Geronimo Romeu que ponga â disposicion de la parte instante la cera de 
que se habla en este escrito para que arda en obsequio del Santíssimo sacramento, ô en sufragio 
de las benditas almas del Purgatorio, lo que cumpla dentro el tercero dia baxo pena de veinte ÿ 
sinco libras, ÿ si justa Causa, ô razon tuviere para no hacerlo lo exponga dentro dicho termino, 
despachese â este fin el mandato correspondiente = Martino = “

O sigui, que en Geroni va haver de retornar la cera que quedava de les quatre torxes al mossèn, 
i aquesta cera havia de ser cremada com a present al Sant Sacrament, o bé en sufragi de les 
ànimes del purgatori. I el jutge afegeix que això no serveixi de precedent per a altres casos 
similars. Un cas curiós, si més no.

Agraïments.- Des d'aquí, donar les gràcies a la Marta Bartrolí Romeu per la cessió d'aquest 
document històric local; i per permetre'm agafar de manera resumida el desllorigador d'un 
interrogant històric dels inicis del món paperer local que arrossegàvem de fa anys.
                        

Pere Rovira Alemany
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L’encarregat d’encetar el cicle d’enguany del Novembre Cultural 
de Torrelavit ha estat el musical de petit format Les històries de 

l’avi Josep, un espectacle inspirat en fets reals que ha emocionat tant 
a la crítica com al públic. Amb aquest muntatge, la premiada com-
panyia WeColorMusic pretén reflexionar de manera fresca i dinàmi-
ca sobre temes tan universals com la gestió del temps, la por, les 
inseguretats, les xarxes socials o la memòria històrica a tra-
vés de quatre històries diferents que es desenvolupen en 
una escenografia senzilla però molt íntima i acollidora.

L’obra té com a eix vertebrador les converses en-
tre un avi i la seva neta, tot i que l’avi no apareix en 
escena en cap moment. Amb humor i dinamisme, 
l’espectacle posa de manifest com de diferent es pot 
concebre una mateixa realitat segons si els ulls que la 
miren van néixer abans de la guerra civil o després dels 
Jocs Olímpics de Barcelona 92.

El més interessant del muntatge, ideat per Mateu Peramiquel Borjas i 
Mar Puig Lecha, és que tot el que s’hi escenifica està basat en fets reals. 
De fet, agafar històries veraces de gent anònima, com a punt de partida 
argumental, és el tret diferencial de WeColorMusic, igual que el fet que 
tota la música que acompanya les seves produccions és de composició 
pròpia i està interpretada en directe amb un piano. Estrenada al setem-

bre del 2020 a la Sala Badabadoc de Barcelona, Les històries de l’avi Josep 
va néixer com un podcast de radioteatre que es va emetre durant la 
pandèmia a l’emissora comarcal Ona Bages. Cada programa contenia 
la narració d’una història real amb la música d’un piano de fons. Veient 
l’èxit de la iniciativa, els creadors van decidir adaptar i convertir el pro-

ducte en un espectacle de teatre musical, que al llarg dels dos 
anys que porta girant ha rebut nombrosos elogis per part 

de la crítica. A Torrelavit un centenar de persones van 
poder gaudir d’aquest espectacle.

Música de nivell
La segona proposta d’enguany ha estat el con-
cert del grup Sommeliers, format per cinc joves: 

una veu i quatre instrumentistes (violí, clarinet, 
violoncel i piano), una formació clarament clàssi-

ca que trenca barreres de gènere i que ens va visitar 
l’últim diumenge de novembre per presentar les cançons 

del seu tercer i nou disc Per dins i per fora, que presenta una evo-
lució cap a un nou so a partir de temes propis aconseguint una 
melodia única. El grup es va formar l’any 2015, ha enregistrat tres 
discos, va guanyar el premi Miquel Martí i Pol 2018 de l’11a edició 
del certamen Terra i Cultura, organitzat per Lluís Llach i la revista 
Enderrock, i ha rebut la menció especial a millor videoclip al Digi-
tal Wine Contest 2020-21.

"Les històries de l’avi Josep" i el grup Sommeliers, 
protagonistes del Novembre Cultural

L’artista Pere Munné exposa 
la seva obra a Torrelavit
El passat mes de novembre, coincidint 

amb el Novembre Cultural,  el Casal 
de Cultura ha acollit l’exposició de pin-
tures de l’artista barceloní Pere Munné. 
Una vintena de quadres que sota el títol 
L’expressió d’un estil propi ens acosten a la 
particular i acolorida manera que Munné 
té de veure la vida quotidiana, els seus ca-
rrers i la seva gent.

Pere Munné nascut l’any 1940 a Barcelo-
na realitza la seva tasca de pintor entre 
Barcelona i Bellver de Cerdanya, lloc on 

coincideix amb Jaume Feixas i Montserrat 
Guasch amb els quals l’uneix una bonica 
amistat. Al llarg dels anys Jaume Feixas i 
Montserrat Guasch, captivats per l’estil 
de l'artista, han anat adquirint diversos 
quadres seus, alguns dels quals ens han 
cedit temporalment per poder exposar al 
casal perquè tots els torrelavitencs en po-
guessin gaudir. El passat 10 de novembre 
l’artista va visitar l’exposició i va conver-
sar de manera distesa amb els assistents 
explicant les tècniques emprades per a la 
realització de cadascuna de les obres ex-

posades de manera planera i entenedora. 
La majoria dels seus quadres reproduei-
xen paisatges de grans ciutats com Bar-
celona o París, personatges del món de 
la música i fins i tot els castellers. Munné 
viu la pintura des de ben petit, tot i que 
assegura que els seus pares no li pronos-
ticaven un futur gaire prometedor.
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Un total de 122 participants van convertir la 15a edició de la Ma-
rató Fotogràfica de Torrelavit en una de les edicions més mul-

titudinàries fins el moment. Aquestes xifres avalen la convocatòria 
com un referent, segons l’organització, malgrat els problemes que 
s’havien viscut a causa de la Covid-19 amb la cancel·lació de l’edició de 
2020 i el format especial de l’any passat. 
El concurs va comptar amb les modalitats de fotografia digital i Ins-
tagram. En la modalitat de fotografia digital els participants van re-
córrer els carrers de Torrelavit cercant les millors fotografies dels tres 
temes: Baranes, Carrer del Molí i Dinamisme (adults), i fulles (concurs 
infantil). A la modalitat Instagram el tema únic, que va donar molt 
de joc als participants va ser La Tardor. Al final de la jornada, es van 
recollir més de 500 fotografies al Centre d’Interpretació de l’Aigua.

El jurat ha destacat la gran tasca realitzada i la qualitat de les fotogra-
fies presentades, cosa que els va generar un gran treball de deliberació. 
De fet, en l’acte de cloenda, els organitzadors van agrair l’elevada par-
ticipació “que és el que dona sentit al concurs”. Totes les fotografies 
presentades al concurs es poden veure al web www.mftorrelavit.com

La Marató Fotogràfica de Torrelavit es 
reprèn amb més de 120 participants
És una de les convocatòries més multitudinàries fins al moment

ELS PREMIS

Primer premi.
David Marfil
(100€)

Segon premi. 
Francesc 
Mayench (60€) 

Tercer premi. 
Pau Antequera
(40€)

MODALITAT INSTAGRAM 
Tema la tardor

MILLOR SÈRIE 
Josep Balcells 
(300€)

MILLOR SÈRIE 
PARTICIPANT 
LOCAL Núria 
Sierra (150€)

MODALITAT MILLORS SÈRIES

Cristina Lozano 
(100€)

Salvador 
Queraltó (100€)

Juan José 
Cazorla (100€)

MODALITAT FOTOGRAFIA DIGITAL 
Tema baranes

MODALITAT FOTOGRAFIA DIGITAL. 
Tema carrer del Molí

CATEGORIA INFANTIL (fins a 14 anys)
MILLOR FOTOGRAFIA Maria Pacheco 
(Premi: càmera fotogràfica)
MILLOR FOTOGRAFIA PARTICIPANT 
LOCAL Ona Montserrat (Premi: càmera 
fotogràfica)

MODALITAT FOTOGRAFIA DIGITAL 
Tema dinamisme
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El Grup Excursionista Puig Cúgul dona  
el seu arxiu a la Bibioteca Municipal
Els membres del que va ser el Grup Ex-

cursionista Puig Cúgul, que va néixer a 
principi de 1981 i que, oficialment, es va in-
augurar l’1 d'abril d’aquell mateix any, han 
donat l'arxiu que l’entitat ha anat acumu-
lant al llarg dels anys a la Biblioteca 
municipal de Torrelavit, per a ús 
de qui se’n vulgui servir. Han 
passat 41 anys des de la pre-
sentació de l’entitat i els 
seus membres creuen que 
és el moment d’adaptar-se 
i renunciar ja a les fites més 
agosarades.

És per això que tot aquest ma-
terial —valuós en bona part— pot ser-
vir per a actuals i novells excursionistes, 
muntanyencs i escaladors locals. Avui hi 

ha altres sistemes per informar-se, com la 
popular wikiloc però, a vegades, la manca 
de cobertura, o errades dels propis excur-
sionistes que les pengen, fa que les guies 
i mapes cedits a la Biblioteca siguin en-

cara d'una gran utilitat i exactitud. 
Aquest material també és útil 

per buscar diferents opcions 
per fer un cim (per grau de 
dificultat o altres), punts 
referencials dels accidents 
geogràfics, cotes, etc.

Entre el  material cedit s’hi 
poden trobar des de revistes 

d'excursionisme, muntanya i 
escalada de gran prestigi, com Vèrtex 

(de la Federació d'Entitats Excursionis-
tes de Catalunya), Muntanya (del Centre 

Excursionista de Catalunya), Desnivel (es-
calada), Grandes Espacios (Natura, excur-
sionisme i muntanya), i altres números 
d’Extrem (escalada), Cordada (antiga re-
vista d'excursionisme), així com algunes 
de les prestigioses Guies de Muntanya del 
Centre Excursionista de Catalunya que de-
tallen diferents camins i vies per accedir 
als cims amb mapes parcials; els mapes de 
l'Editorial Alpina (Pirineus, serres litorals, 
comarques catalanes, Pics d'Europa, Gua-
darrama, ...) a una escala molt adequada 
i detallada per assolir cims i altres objec-
tius excursionistes. En el paquet també hi 
ha altres llibres pràctics sobre maneres de 
practicar, material, i altres guies excursio-
nistes; ressenyes de vies d'escalada, excur-
sions, etc. Tot el que es necessita per sortir 
a la muntanya… Des d'avui, ja ho sabeu !

El paper de la dona a la vinya va centrar la sessió doble del Most 
Festival a Torrelavit el passat 13 de novembre al teatre del Ca-

sal de Cultura, amb les pel·lícules Y a la viña también d’Irene Guede 
i As rebeldes do viño d’Alicia Francés i Deborah Vukusic. Les dues 
peces introdueixen a la perfecció dos temes de molta actualitat: 
la vida al camp i el món de la dona, i el seu paper en el món labo-
ral. Amb aquesta sessió, que va comptar amb uns 40 espectadors 
i un gat que va protagonitzar l’anècdota de la jornada, Torrelavit 
consolida el seu compromís amb el Most Festival, que Vinseum ha 
organitzat enguany entre el 3 i el 13 novembre en diferents muni-
cipis de la comarca.

Al final de la sessió, els assistents van poder visitar les 
instal·lacions del Centre d’Interpretació de l’Aigua, 
van gaudir d’una degustació de diferents vins es-
cumosos del municipi acompanyats de pastes de 
full gentilesa de l’Ajuntament de Torrelavit.

El dia abans, al vespre, el protagonista del Most va 
ser el celler Pardas, on es va poder veure el curtme-
tratge Les Hordons de la directora francesa Amandine 
Faynot, que segueix un grup de collidors a les vinyes de la 
Champagne per anar revelant de mica en mica les relacions entre 
ells a mesura que els seus cossos queden exhausts a causa dels 
dies de feina i les nits d’alcohol durant tota la verema. La sessió 

va acabar amb un maridatge de vins del celler de Torrelavit amb 
formatges de Xerigots.

Una de les activitats que no s’han pogut recuperar enguany a Tor-
relavit ha estat la sessió destinada als alumnes de 5è i 6è de l’esco-
la, que es feia coincidint amb  l’horari lectiu.

El Most Festival reivindica el paper de la 
dona a la vinya en una sessió doble
El Casal de Cultura acull “Y a la viña también” i “As rebeldes do viño”

La vida al camp 
és una vegada més 

protagonista d’aquest 
certàmen impulsat 

des del Vinseum
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30 anys ballant amb la Maria i en Marçal
Els Gegants de Torrelavit celebren l'aniversari ben acompanyats
Aprofitant la festa de la Gotimada, la colla gegantera de Torrelavit 
ha celebrat els 30 anys dels gegants, la Maria i en Marçal, en 
companyia de les colles de la Llacuna, Sant Sadurní d’Anoia, Lavern, 
Font-rubí i la Faràndula de Badalona. Prop de 180 persones van 
omplir els carrers de Torrelavit en una lluïda cercavila i, després, 
van gaudir d’un dinar amenitzat pels membres de la Gotimada, 
i que va acabar amb un obsequi d’una tassa commemorativa de 
l’aniversari, i un ball improvisat dels gegants.

Durant tota la setmana, al Casal de Cultura, es va poder veure 
una petita exposició fotogràfica sobre el procés de construcció 
dels gegants ara fa 30 anys: cosidores, pintors, fusters, i totes les 
persones que van posar el seu granet de sorra en aquest projecte 
es van veure reflectides en aquesta exposició. Els membres de 
la colla gegantera de Torrelavit volen agrair la col·laboració dels 
membres de la Gotimada i de l’Ajuntament que han fet possible 
aquesta celebració amb una “magnífica diada gegantera”.
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Diumenge, 18 de setembre. Són les 7 h 
i una corrua de cotxes —talment com 

a lluernes— surten del poble direcció Sant 
Martí Sadevesa. En pocs minuts la fosca 
de la nit és engolida per la llum del nou 
dia. A Cal Fàbregues (Cases de Baix) els 
batents de la porta del baluard ja estan 
oberts, i en un tres i no res apareix la mes-
tressa, la Pilar Vila, que ens obre les por-
tes de l'antiga i bonica masia d'arrels me-
dievals (amb referències que es remunten 
al segle XIV), alhora que en explica un 
resum històric, i ens deixa les claus de la 
capella romànica de Sant Martí Sadevesa.

En acabar la curta visita històri-
ca cultural, una vuitantena de 

persones iniciem la caminada d'enguany, 
per un dels tres trams que ressegueixen els 
límits del nostre terme municipal (uns 11 qui-
lòmetres, dels 35 totals, d'una idea original 
de l'Agustí Batlle). Passem pels cellers i ca-
ves Naveran, i entre fileres d'oliveres, xiprers 
guardians i vinyes, anem vers Can Claret (a 
tocar el límit de terme), a veure una sitja de 
gra trobada fa pocs anys en un bosquet; i al 
Turó de la Malgranada, on hi ha el miravinya 
anomenat La Cadira, un dels cinc miravinyes 
o miradors del paisatge vitivinícola pene- 
desenc. Foto de rigor del grup, i ara cap al 
carrer del Bessó (límit de terme), urbanitza-
ció Cel Blau, i cap al barri de l'Altra Banda de 

Sant Pere, on al Pont de la Boja (límit 
de terme) el grup d'intendència 

ens espera amb la botifarra 
esparracada, vi, i altres, per 
recuperar forces. Seguim per 
Terroja, torrent del Cemen-
tiri, pla del Tabola i plana de 

Mas Vendrell amb extenses 
vinyes, i forta pujada entre vin-

ya i bosc fins a Coll d'Eres (límit de 
terme i punt més alt, a 335 metres), 

per baixar cap a  la masia d'origen medieval 
de l'Arboçar, Cal Matràs, Carrer del Bosc, i 
aturada a l'ombra del pavelló poliesportiu 
on rematem la jornada amb un pica-pica i 
uns glops de cervesa fresca i agraïda. Amb 

aquestes ratlles i, a part de tot el personal 
involucrat en l’organització del Correllengua 
(la caminada i la intendència), vull fer un es-
pecial reconeixement a la Pilar per la seva 
generosa i desinteressada col·laboració.

Pere Rovira

Un sàtira gamberra sobre la relació 
entre Catalunya i Espanya a través 

del món de la tauromàquia amb ingre-

dients de teatre document, farsa, musi-
cal, comèdia i teatre de l’absurd va om-
plir el teatre del Casal de Cultura per la 

Castanyada. Sota el títol Monumental, la 
companyia Chicuelina, va fer passar 85 
personatges a un ritme endimoniat per 
un escenari convertit en un ruedo on hu-
mans, animals i fins i tot un extraterres-
tre posen sobre la taula totes les crisis 
de l’etapa més convulsa de la nostra his-
tòria recent: la crisi econòmica, sanitària, 
política, la identitària de les noves gene-
racions… Amb la col.laboració de Paco 
Mir, Monumental ofereix una particular 
fiesta nacional que tenyeix els capotes 
i l’estelada de gags esbojarrats i situa-
cions absurdes.

Correllengua  2022

El teatre del Casal de Cultura 
s'omple per la Castanyada
La companyia Chicuelina porta a Torrelavit una 
sàtira sobre la relació entre Catalunya i Espanya
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RECORDS 
A LA VORA 
DEL RIU
El passat mes d’octubre, per fi, es va 

poder celebrar de nou la Festa de 
la Gent Gran a Torrelavit. Aquesta és 
una gran notícia després de tot el que ha 
passat aquests darrers anys: pandèmia, 
restriccions, aïllaments, etc. Ja era hora 
de poder tornar a reunir-nos per 
passar bons moments amb 
la nostra gent, la família, 
els amics i les amigues, 
els companys de fei-
na i tothom a qui més 
ens estimem: la nostra 
gent gran. 

És per això que creiem que 
és un bon moment per gaudir 
d’una jornada de lleure al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit. 
Tot visitant el museu, podreu recordar el 
passat del poble des que eren dos petits 
pobles (Terrassola i Lavit) fins al perquè 
de la seva unificació passant per la impor-
tància que van tenir els molins paperers 
en el creixement del poble, despertar-vos 
la curiositat amb les peculiaritats  dels 
fabricants de paper de Torrelavit o gaudir 
del Camí del Riu. 

A més, la visita al Centre d’Interpretació 
de l’Aigua la podeu combinar amb altres 
recursos del territori, com per exemple 
algun dels cellers de Torrelavit com Jean 
Leon, o el celler Joan Segura Pujadas, la 
darrera incorporació al nostre catàleg 
de visites combinades. Aquest celler té 
més de 100 anys d’història i recentment 
ha posat en marxa diferents visites eno-
turístiques en les quals podreu conèi-
xer de primera mà, els seus processos 
d’elaboració, algunes de les seves vinyes 
i tastar els seus productes.

Però si el que preferiu és gaudir de l’aire 
lliure en aquesta tardor tan estiuenca que 
estem vivint, aquesta època de l’any  és un 
dels millors moments per descobrir El Camí 
del Riu. Tot fent un passeig per la llera del 
riu, gaudireu dels clàssics colors de la tar-

dor que ens regalen alguns dels arbres de ri-
bera. O bé, realitzant alguna de les nostres 
visites guiades pel poble: visitant el centre 
històric amb la visita a l’església de Sant 
Marçal de Terrassola o fent una curta pas-
sejada fins als restaurats safareigs del Pont 
dels Mussons on, de la mà del nostre guia, 
reviureu la feina de fer la bugada i algunes 
curiositats d’aquesta tasca. 

Així, doncs, engresquem la gent gran del 
poble a reunir la família, amics i ami-
gues per gaudir d’una cap de setmana de 
Km0, redescobrint la història del poble 
en bona companyia, visitant algun dels 
seus cellers o fent una passejada pel po-

ble o per la vora de riu. I quin pot ser el 
millor final per a aquesta proposta de 
turisme cultural de proximitat? Acabar 
amb un bon dinar!

Totes aquestes propostes us les podem 
preparar, i fins i tot personalitzar, des del 
Centre d’Interpretació de l’Aigua perquè 
totes i tots vosaltres només us hàgiu de 
preocupar de gaudir-ne al 100%. 

Si desitgeu més informació o organitzar 
una d’aquestes jornades només cal que 
ens contacteu al següent correu, turisme.
aigua@torrelavit.cat, i amb molt de gust 
us n’informarem.  

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA
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Aprofitant la tranquil·litat meteorològica que estem tenint, en 
aquest número d’El Cep explicarem què és el calendari de la ceba.

Es tracta d’una tradició que es fa la nit de Cap d’Any per saber si l’any 
següent plourà molt o poc. A la nit del 31 de desembre, es talla una 
ceba per la meitat i se’n separen dotze clofolles, una per cada mes 
de l’any. A cada una s’hi posa una cullerada petita de sal i es deixa a 
l’aire lliure a un lloc on no hi toqui la pluja ni el vent i no hi caigui la 
rosada de la nit. El dia 1 de gener al matí ja es pot mirar el resultat: 
els mesos que tinguin un tros ceba més humida plourà més i els que 
tinguin un tros de ceba més seca plourà menys. Això passa perquè 
la sal és higroscòpica, és a dir, que pot absorbir o donar humitat a 
la ceba pel procés d’osmosi. No és un mètode gens científic, però és 
una tradició curiosa. A veure si, ara que arribem a final d’any, algú 
s’hi anima.

•29/8/2022 a les 20:53, mirant cap al nord 
des de Sant Martí Sadevesa

El dia que es va fer aquesta fotografia hi havia 
una dorsal al sud-est de la península ibèrica. 
Quan a l’estiu hi ha dorsals com aquesta, i si hi 
afegim que al nord-oest de la península hi ha 
aire més fred, és fàcil que es facin tempestes al 
sud de l’Aragó. Normalment, aquí només arri-
ben núvols alts i mitjans, però quan hi ha més 
inestabilitat poden arribar algunes tempestes. 
Aquests llamps són núvol-núvol perquè surten 
de la base del núvol i no arriben a terra.

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

L’enigma
Amb aquesta nova imatge volem 
tornar a posar a prova el vostre co-
neixement del municipi i la vostra ha-
bilitat. Ens aquest ocasió ens heu de 
dir el següent: 
En quin indret es troba aquest arbre? 
Segur que tots hi heu passat alguna 
vegada caminant.
Heu de comunicar la resposta al Ca-
sal de Cultura de dilluns a divendres de 4 a 8 h del vespre o trucar 
per telèfon al 938995150. Entre tots els encertants, sortejarem 
tres ampolles de cava o vi que podreu passar a recollir pel Casal 
de Cultura. Creiem que amb aquest nou sistema serem més jus-
tos i tots els encertants tindreu les mateixes oportunitats.

Enigma del dos  números anteriors d’El Cep
La imatge de l’esquerra, corresponent a l’enigma del número 68 d’El 
Cep, és una finestra de Ca la Martina, al carrer de la Font. La de la dre-
ta, corresponent a l’enigma del número 69 d’El Cep, és una arcada que 
hi ha a la placeta del Vilet propera el torrent.

Molts del participants ens heu donat resposta als dos enigmes. Un 
cop recopilades totes les respostes hem fet el sorteig i els guanyadors 
de l’ampolla de cava han estat:
1.  Anna Esteve
2. Segunda Galindo
3. M. Dolors Ferrer 

Gràcies a tots i totes  per la vostra participació.

EL CALENDARI DE LA CEBA •



NÚM. 70 DESEMBRE 2022     25

SOCIETAT

Àmplia oferta d’activitats 
culturals i esportives per al 
nou curs a Torrelavit
AAmb l’arribada dels mesos de setem-

bre i octubre s’enceten els cursos  i ac-
tivitats organitzades des de l’Ajuntament 
de Torrelavit a través del Casal de Cultu-
ra i l’Escola Esportiva Municipal. L’oferta 
és àmplia i variada per a tots els gustos i 
edats, i gràcies a les vostres inscripcions 
totes les propostes s’han pogut tirar enda-
vant amb èxit. 

Algunes de les novetats d’enguany són el 
curs de confecció, impartit per Laura Ca-
sanovas, adreçat a aquelles persones que 
volen aprendre a cosir a màquina i con-
feccionar-se la seva pròpia roba. Una altra 
de les novetats és que el curs de defensa 
personal, dirigit per Joan Monge, ha passat 
d’una a dues sessions a la setmana i el curs 
de zumba, a càrrec de Verònica Tortosa ha 
passat de dimarts a dijous i ha avançat el 
seu horari.

Però els clàssics de sempre com el pat-
chwork,  labors, manteniment,  punt de 
creu,  ioga, pilates, judo i sardanes es man-
tenen i alguns, fins i tot, augmenten ins-
cripcions. També continuen les activitats 
de l’espai socioeducatiu els dimarts i els 
dijous.

El passat mes de novembre també va co-
mençar un curs de català per a persones 
nouvingudes impartit per un voluntari de 
Creu Roja amb l’objectiu d’ajudar aquest 
col·lectiu de veïns i veïnes a integrar-se 
a través de la llengua. Aquesta activitat 
compta amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona.

La majoria de cursos encara disposen de 
places lliures, així que si hi esteu interessats 
us podeu adreçar al Casal de Cultura on us 
donaran més informació.

• Costura

• Confecció

• Defensa personal

• Sardanes

• Zumba

• Judo

Torna el banc de 
sang  a Torrelavit

El passat 11 de setembre el banc 
de sang va ser a Torrelavit perquè 

tothom qui ho volgués pogués fer la 
corresponent donació. Un total de 
36 persones es van acostar fins al Ca-
sal de Cultura per donar sang, tot i 
que 6 finalment no ho van poder fer.

El banc de sang tornarà a Torrelavit 
el 18 de desembre, de les 10 a les 14h, 
en aquesta ocasió però les extrac-
cions es faran al consultori mèdic. 
Donar sang és fer l’amic invisible de 
veritat, participa-hi!

Propostes contra 
la violència de 
gènere

Torrelavit s’ha sumat un any més 
als actes de 25-N, dia interna-

cional de l’eliminació de la  violència 
contra les dones. L’acte, realitzat al 
Casal de Cultura va comptar amb la 
lectura del manifesta institucional 
a càrrec de diferents veïns i veïnes; 
una peça teatral de la companyia la 
Tejida, sobre la por i el que pot arri-
bar a patir una dona maltractada 
i, finalment, un concert a càrrec  de 
les cantautores Mariasó i Domi Mau, 
que van interpretar diferents temes 
relacionats amb la temàtica de la jor-
nada. Com és habitual la façana de 
l’ajuntament es va il·luminar de color 
lila durant tot el cap de setmana i es 
va penjar una pancarta a la façana del 
Casal de Cultura.
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Tallers de plàstica i  espais d’aprenentatge

Excursió a  Cal Ganxo

L’alumnat de la Comunitat de Grans dediquem dues tardes a fer 
tallers de plàstica i espais d’aprenentatge.

TALLERS DE PLÀSTICA: (Dilluns a la tarda)
COM HO FEM? Fem grups heterogenis d’alumnes de 4t, 5è i 6è i, 
cada cinc sessions, fem rotació.
QUÈ FEM
TALLER DE PAPIROFLÈXIA: Aprenem l’art de la papiroflèxia i realit-
zem figures amb paper.
TALLER ARTÍSTIC: Treballem diferents artistes amb multitud de tèc-
niques (carbonet, aquarel·la, collage…)
ESCENARIS: Dissenyem un escenari per poder enregistrar una histo-
rieta. (Aquest taller va lligat al d’Stop Motion)
TALLER DE RECICLATGE: Creem objectes, animals, personatges… amb 
material reciclat.

ESPAIS D’APRENENTATGE:
• COM HO FEM? Fem grups heterogenis d’alumnes de 4t, 5è i 6è i, 
cada sis sessions, fem rotació.
QUÈ FEM
SCRATCH: Mitjançant la programació creem escenaris i historietes.
STOP MOTION: Creem una petita animació audiovisual amb les ta-
blets, utilitzant els escenaris creats al Taller d’Escenaris.
LLENGUA: Inventem històries amb els daus.
EXPERIMENTS: Realitzem experiments i apliquem el mètode científic

Ens agrada molt treballar en comunitat i gaudim d’un aprenentatge 
més vivencial.

L’alumnat de la Comunitat de Mitjans vam anar dijous 10 de nov-
embre a Cal Ganxo, a Castelldefels.

Després d’una excursió per la muntanya vam arribar a una masia on 
vam esmorzar i gaudir de les vistes i l’entorn. Més tard, amb petits 
grups de quatre vam fer un joc de pistes cercant pel bosc materials i 
estris necessaris pel nostre projecte. Amb els materials de reciclatge 
vam crear un coet que vam enlairar. 
Tots els grups vam fer servir la tècnica que l’equip de monitoratge 
ens va ensenyar per tal que el coet pogués volar. Estem molt con-

tentes i contents  perquè tots els grups vam aconseguir l’objectiu 
proposat. 
Un cop finalitzada l’activitat vam dinar en grup i després vam tenir 
temps lliure per poder jugar i gaudir de la natura, dels companys i 
companyes i, dels mestres.

La sortida ens ha agradat molt i ens agradaria poder-hi tornar un 
altre any per fer una altra activitat.

Els tallers 
formen part 

dels processos 
d’aprenentatge que 
es desenvolupen a 

l’escola
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Balls i fruits de tardor 
El divendres 28 d'octubre vam celebrar 

la Castanyada a l'escola; però uns dies 
abans ja vam començar a viure la tardor.

En una trobada dels Pirates i els Dorae-
mons, vam decidir fer una petita parada de 
fruits de la tardor; fent una pluja d'idees: 
magrana, taronja, castanya, codony, poma, 
caqui, pinyes, raïm, fulles, aglans, nous...

Entre tots vam anar portant fruites i altres 
elements de la tardor, els vam classificar i 
els Doraemons vam fer els cartells corres-
ponents i ho hem deixat exposat al vestíbul 
de l'escola.

Durant aquesta setmana, vam rebre un 

missatge especial: "Bon dia Pirates i Do-
raemons, us espero demà". Era un missat-
ge de la Castanyera de Torrelavit però ens 
va deixar intrigats ja que no deia ni on ni a 
quina hora.

Divendres al matí, vam rebre una nova 
pista, vam descobrir que hi deia “patinet”; 
i vam anar a la llar d’infants a veure si la 
Castanyera era allà. La hi vam trobar i vam 
estar menjant castanyes i moniatos que ens 
va donar.

A la tarda, vam celebrar la Castanyada amb 
la resta de l'escola. Ens vam trobar a la pista 
i cada comunitat va fer un ball. Nosaltres, 
vam ballar els Seven jumps, un ball molt di-

vertit. Després, vam gaudir del ball de la co-
munitat de mitjans, La Galopede, i els grans 
van ballar una Xampanya.

Després de tanta celebració vam menjar-
nos els panellets i les castanyes per berenar.

La Castanyada 
és l’acte més 

important de la 
tardor i la culminació 

de moltes altres 
activitats
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La Festa de la Gent Gran recupera  
el dinar de germanor 
L’esdeveniment arriba a la 24a edició amb èxit de participació

La Festa de la Gent Gran ha recuperat enguany el seu format tra-
dicional i, malgrat que és l’única festa que no s’ha deixat de cele-

brar ni durant la pandèmia, aquest any, coincidint amb la 24a edició, 
tothom n’ha pogut gaudir més.

La celebració va començar amb  una missa a l’església de Santa Ma-
ria de Lavit amb l’actuació de la Coral de Torrelavit i, a la sortida, es 
va fer la tradicional fotografia de grup. Seguidament, tothom es va 
dirigir cap al Casal de Cultura per visitar l’exposició de manualitats i 
labors realitzades per la gent gran del poble, una mostra variada que, 
al llarg de tot el mes d’octubre ha estat visitada per moltíssima gent. 
S’hi podien veure maquetes, treballs realitzats amb fusta, punt de 
creu, patchwork, quadres de tot tipus realitzats amb diferents mate-
rials i tècniques, etc.

En acabar la visita, aquest any sí, els assistents es van dirigir cap al 
pavelló municipal on es va servir el dinar elaborat pel càtering  A 
Punt amb postres de Cal Camilo. Abans però, la regidora de Benes-
tar Social, Anna Maria Perona, va donar la benvinguda i  va aprofitar 
per agrair la tasca dels col·laboradors que, any rere any, fan possible 

aquesta celebració: la coral, els cambrers voluntaris, el Casal de la 
Gent Gran, el Centre de Serveis, la parròquia, el celler Segura Viudas 
i les persones que han cedit els seus treballs per muntar l’exposició. 
Havent dinat, la presidenta del Casal de la Gent Gran, Montserrat 
Galimany, va aprofitar per presentar la nova junta escollida el passat 
mes de novembre. Galimany va fer un repàs de les diferents activi-
tats que s’organitzen des de l’entitat i va animar tothom a partici-
par-hi. Finalment, l’alcalde de Torrelavit, Manuel Raventós va tancar 
l’acte agraint la col·laboració de tothom, amb paraules d’elogi cap a 
la gent gran, el seu treball, esforç i dedicació i, en definitiva, per tot el 
que aporten al poble. Raventós també va voler parlar de l’1 d’Octubre 
de 2017, aquella jornada històrica que va coincidir amb la celebració 
de la Festa de la Gent Gran i va demanar el compromís de tothom 
envers el nostre poble i Catalunya.

Per acabar, el tenor José Alberto Aznar va oferir un repertori variat i 
molt conegut tant de música catalana com de sarsuela i òpera i, com 
ja és tradició, la jornada es va tancar amb una sardana de germanor. 
Tots els assistents van ser obsequiats amb una ampolleta d’alcohol 
de romaní per guarir els cops, obsequi preparat per a l’ocasió pels 
usuaris i usuàries del Centre de Serveis.

La celebració va 
començar a l’església 

de Santa Maria de 
Lavit i va acabar amb 

un dinar al pavelló 
municipal
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En els últims mesos, a l’espai destinat a tallers de manualitats i 
cuina s’han organitzat activitats com decoració de ventalls, ela-

boració de canapès de festa i aprendre a fer ungüents curatius. Ta-
llers que s’han realitzat un cop al mes, i que se sumen al taller de 
català, les tertúlies i els jocs de taula que es fan els dilluns a la tarda 
per a majors de 65 anys.
D’altra banda, es va reprendre el programa Estic jubilat, i ara què?, 
una sèrie d’excursions culturals a antics molins i masies d’especial 

interès a Torrelavit. Aquesta proposta ha estat acollida amb gran 
èxit de participació. Al voltant d’una cinquantena de veïns i veïnes 
han participat en cada sortida.

La primera excursió va ser al setembre amb la caminada fins al Molí 
Parellada on es va poder gaudir d’una visita guiada a les instal·lacions, 
recorrent tot l’edifici que actualment és una cava. Va ser una troba-
da entre el passat i el present, ja que algunes de les persones que es 
trobaven allà hi havien treballat de joves i van explicar les feines que 
s’hi feien. Va ser un recorregut emotiu on els propietaris també van 
compartir la història familiar i l’evolució del negoci actual des del 
seu origen. Finalment, es va gaudir de coca i cava.

El mes d’octubre es va organitzar la sortida al Molí Xic, un altre racó 
del poble amb una gran història. Les famílies que hi viuen van obrir les 
portes i van mostrar l’actual estat del Molí. La part rehabilitada, actual-
ment,  és la seu de projectes artístics i creatius molt interessants. Allà 
es va poder degustar la cervesa artesana que elaboren ells mateixos. 

Per als pròxims mesos es preparen altres tallers i sortides.

Per a inscriure’s a les activitats o demanar més informació, po-
deu adreçar-vos al Casal de Cultura de l’Ajuntament o trucar al 
938995150.

Gent gran més activa a l’espai  
de dinamització
Els dilluns a la tarda, taller de català, tertúlies i jocs 
de taula per a majors de 65 anys

S’ha reprès el 
programa ‘Estic 

jubilat, i ara què?’ amb 
excursions a antics 

molins i masies
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Aquest any hem començat la tardor  amb molta empenta al 
Centre de Serveis de Torrelavit.

A mitjan setembre ens va visitar el Mag Nani i ens va fer passar una 
estona molt agradable i entretinguda amb els seus trucs de màgia, 
veient com treia papallones i coloms del barret. 

El 2 d’octubre vam participar, com cada any, en la Festa de la Gent 
Gran de Torrelavit, fent un detall per als assistents: una ampolleta 
d’alcohol de romaní. Aquest any el detall es va començar a preparar 
el mes de juny, macerant el romaní amb l’alcohol, per poder obtenir 
alcohol de romaní, que sempre va bé per al dolor.

A finals d’octubre també ens vam animar a fer panellets i ens van que-
dar molt bons. La majoria de les usuàries havien fet panellets a casa 
per als fills o els nets i va ser una festa recordar les receptes i compro-
var que encara en podem fer i, a més, surten boníssims. Ens els vam 
menjar el dia 31 a la tarda, entre jocs i rialles i amb bona companyia 
perquè ser gran no està renyit amb passar-s’ho bé. Malgrat els anys, 

la vida continua i això és el que fem al centre, donar vida als anys!

I ja al novembre hem tingut la simpàtica visita dels gossos de Bos-
kan, als quals hem donat instruccions per fer uns exercicis determi-
nats. Les teràpies amb gossos ens ajuden a fomentar la motricitat, 
l’equilibri, la memòria i, alhora, ens permeten expressar els nostres 
sentiments i emocions de manera confiada i amb llibertat.

La reminiscència la treballem de diverses maneres perquè aporta 
molts beneficis. A més d’incloure-la en activitats concretes, com el 
fet de recordar les receptes dels panellets o les instruccions als gos-
sos, també organitzem  sessions especifiques i més completes, on es-
timulem els records a partir d’un desencadenant. A les persones amb 
Alzheimer o altres demències els ajuda a reforçar la seva identitat, i a 
les persones sense patologia cognitiva els fa passar una bona estona 
recordant moments bonics de la seva vida que, a més, els permet  mi-
llorar l’autoestima i afavoreix la comunicació amb els companys en 
converses agradables i divertides sobre els records compartits.

I, finalment, hem acabat el mes de novembre amb una xerrada 
sobre la Diabetis, aprofitant que aquest és el mes de la Prevenció 
d’aquesta malaltia. Ens hem volgut sumar a la iniciativa amb una 

xerrada sobre alimentació saludable a càrrec de la nostra in-
fermera, Inés Blanco, que  vam complementar amb un 

Kahoot que va posar a prova els coneixements dels as-
sistents sobre alimentació saludable.

La tardor al Centre de Serveis de Torrelavit
Màgia, panellets, gossos i moltes activitats creatives i de reminiscència
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Arriba el moment més mà-
gic i il·lusionant de l'any, 

i Ses Majestats els Reis Mags 
d'Orient tornen a Torrelavit 
amb tota normalitat, sempre que 
la situació sanitària ho permeti. 

Per això, us volem dir que el 26 de desembre, tothom que vulgui po-
drà venir a portar la seva carta al Patge Reial al Casal de Cultura; i no 
patiu, perquè aquest any també deixarem instal·lada la bústia Reial. 

També recuperem els recorreguts habituals de les cavalcades i les 
posteriors recepcions, a Can Rossell i a Torrelavit. 
Tindreu més informació en programes específics i a Instagram 
(@reistorrelavit). 

Feu bondat i recordeu que els Reis ho veuen TOT!!

Torna “Els Pastorets”, 
tradició nadalenca 
per gaudir en família
El grup Pels Pèls interpretarà aquest 
clàssic el 14 i 15 de gener

El grup de teatre Pels Pèls de Torrelavit començarà el 2023 amb 
dues representacions d’Els Pastorets, una obra tradicional catala-

na, per a tots els públics, que desprès de 106 anys continua sent un 
referent que, com qualsevol clàssic, és objecte de versions i adapta-
cions teatrals. El seu fil conductor és la confrontació entre el bé i el 
mal amb grans dosis d’humor.
“Com a grup amateur la posada en escena d’Els Pastorets, de mane-
ra bianual, ens estimula a l’adhesió d’un projecte comú que esdevé 
signe d’identitat del grup des del 2003”, asseguren els membres del 
grup Pels Pèls, mentre conviden tothom a reservar-se la tarda dels 
dies 14 i 15 de gener o a regalar les entrades a familiars i amics durant 
les festes de Nadal. 

L’entrada es pot comprar anticipadament al Casal de Cultura o als 
membres de l’agrupació teatral. Amb el preu de l’entrada s’hi inclou 
l’entrepà de botifarra i la beguda.

Després d’aquests anys de pandèmia, des del grup Pels Pèls seguei-
xen apostant per la cultura i estan molt contents de poder compar-
tir aquesta obra tradicional amb tothom.

La comissió del Pessebre Vivent de Torrelavit vol agrair el compromís de totes les persones que s’han incorporat a la 
Comissió. Gràcies a ells/es serà possible que, aquest any, es torni a fer el Pessebre  Vivent el dia de Nadal.

  Atenció petits i 
grans! 
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Es dissol la comissió de festes de Torrelavit
Aquest any podem dir ben contentes 

que ha estat possible celebrar la Festa 
Major amb tota normalitat i no ens pot fer 
més il·lusió! No només perquè ens ha per-
mès fer-vos arribar tots els actes que hem 
estat preparant al llarg de l’any amb mol-
ta cura i dedicació, sinó també perquè hem 
tingut una gran rebuda.

Volem agrair la implicació a totes les perso-
nes que ho han fet possible. A les persones 
que heu assistit als actes amb respecte i 
il·lusió, en ocasions fent-nos arribar mis-
satges bonics, que sempre són fantàstics 
de rebre. A les entitats del poble que, un 
any més, s’han compromès i han invertit el 
seu temps a crear espais i actes, sempre de 
forma altruista i pensant en el bé del poble 
i a fer-lo avançar. A les persones que han 
col·laborat a fer-ho possible, participant 
en l’organització dels actes. I així, un llarg 
etcètera!

Ens plau poder dir que enguany la festa ma-
jor ha estat un gran èxit i això ens fa més 
fàcil poder-nos acomiadar de totes i tots 
vosaltres. Sí, ho heu llegit bé! La comissió 
de festes actual es dissol!

Si bé han estat tres anys emocionants orga-
nitzant festes majors i carnavals, adaptant-
nos als canvis i a noves situacions, plens 
d’il·lusió i de reptes, considerem que ara és 
el moment de fer un canvi d’aires! Ens agra-
daria donar les gràcies a totes les persones 
que ho han fet possible, que ens han donat 
suport i han respectat la nostra feina i a les 
que han assistit a tots o a algun dels actes 
i han gaudit de la nostra feina, que sempre 
ha estat feta amb el cor i pensant en totes i 
tots els habitants de Torrelavit.

Volem animar-vos també a formar part de 
la nova comissió de festes. No us enganya-
rem, és una gran feinada, i en algunes oca-
sions un bon mal de cap! Però podeu estar 
ben segures i segurs que l’orgull i la satis-
facció de la feina ben feta són molt grati-
ficants.

Llarga vida a la comissió de festes!

Comissió de festes 2019-2022
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Recull fotogràfic de la festa major de Can Rossell

• Sopar de germanor 

• Bicicletada popular• Cercavila amb els gegants pels carrers del barri

• Ball de dissabte• Ball de vetlla

• Espectacle de màgia

Torneig de Futbolí •
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El mes de setembre vam començar la 
nova temporada del club amb noves 

incorporacions tant a l’hoquei com al pa-
tinatge i amb una nova junta al CE Torre-
lavit. 

El passat dia 23 d’octubre vam celebrar 
una competició de la Federació Catalana 
de Patinatge Artístic dels nivells 1, 2, 3, i 
4 on van participar nou patinadores del 
nostre club amb molt bons resultats. 

Els equips d’hoquei han començat la tem-
porada, amb un nou entrenador i un nou 
delegat, a les categories de prebenjamins 
i benjamins amb molta il·lusió. 

El mes d’octubre hem ampliat el club 
integrant un equip de futbol sala de vuit 
jugadors que participen a la lliga dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya, a través 
del Consell Esportiu de l’Alt Penedès.

Aprofitem per informar-vos que, des del 
club, participem en el sorteig de la Doo-
ble de la Grossa, que se celebrarà el 20 de 
desembre. Podeu adquirir participacions 
si ho desitgeu al correu: centredesports-
torrelavit@gmail.com 

El dia 17 de desembre es farà una jornada 
d’esport, on participaran els equips del 
club de les diferents modalitats. Des del 
Centre d’Esports Torrelavit us convidem a 
assistir-hi i us desitgem unes bones festes 
de Nadal i un feliç 2023! 

Joventut impulsa la 
creació d’un nou equip 
de futbol sala
El servei de Joventut de Torrelavit ha impulsat la creació d’un nou equip de 

futbol sala, el CFS Torrelavit infantil sota el paraigua del Club Esportiu 
Torrelavit (CET). L’equip està integrat per nens de la categoria infantil (12 i 13 
anys), amb els entrenadors locals Dídac Gutiérrez i Marçal Palà al capdavant 
del projecte.

La iniciativa va sorgir per part dels mateixos jugadors que es van començar a 
mobilitzar perquè aquest equip agafés forma. Des de l’àrea de Joventut van 
contactar amb el CET, com a principal entitat esportiva del poble, perquè s’hi 
involucressin amb la voluntat de consolidar el projecte.

L’equip entrena tots els dimarts i dijous de 19.30h a 21h a la pista municipal del 
poble. Els partits com a local es juguen els dissabtes al matí, cada quinze dies, 
a la mateixa pista.

El CE Torrelavit estrena temporada  
amb nova junta
El club rep noves incorporacions tant a l’hoquei com al patinatge
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DIMECRES 14 DESEMBRE
EXCURSIÓ PRÈVIA DE NADAL 
Organitza: Casal de la Gent Gran

DISSABTE 17 DESEMBRE
FIRA DE NADAL 

De 10 a 14 h    Carrer Major  
Parades d’artesania, alimentació, entitats 
i actuacions musicals a càrrec del grup 
Trifàsic i la Coral de Torrelavit
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

DIUMENGE 18 DESEMBRE
DONACIÓ DE SANG

De 10 a 14 h    Al consultori mèdic
Organitza: Associació de Donants de Sang de 
Torrelavit

GRAN DINAR DE NADAL
A les 14 h    Casal de la Gent Gran
Dinar de Nadal per als integrants del 
Casal de la Gent Gran de Torrelavit
Organitza: Casal de la Gent Gran

TEATRE AL CASAL DE CULTURA
A les 18 h    Teatre del Casal de Cultura
Mos-kids, espectacle teatral familiar 
a càrrec d’Alea Teatre en benefici de la 
Marató de TV3
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Torrelavit

DILLUNS 19 DESEMBRE
TALLER NADALENC PER DECORAR 
AMPOLLES
A les 18 h   Casal de Cultura
Organitza: Casal de la Gent Gran

DIMECRES 21 DESEMBRE
FESTA DE NADAL AL CENTRE DE 
SERVEIS
Centre de Serveis
Dinar, parlaments i actuació musical per 
als usuaris del centre
Organitza: Centre de Serveis

DISSABTE 24 DESEMBRE
MISSA DEL GALL
A les 22 h    Església de Sant Marçal de 
Terrassola

DIUMENGE 25 DESEMBRE
PESSEBRE VIVENT

A les 18.30 h   Nucli del Vilet
Organitza: Comissió del Pessebre Vivent

DILLUNS 26 DESEMBRE
RECOLLIDA DE CARTES DEL PATGE 
REIAL

A les 18 h   Casal de Cultura
Organitza: Comissió de Reis de Torrelavit

DISSABTE 31 DESEMBRE
CAMPANADES I CASTELL DE FOCS PER 
REBRE EL NOU ANY
A les 12 h de la nit
Organitza: Ajuntament de Torrelavit

DIJOUS 5 GENER
CAVALCADA DE REIS 

A les 18 h a Can Rossell
A les 19h a Torrelavit
Organitza: Comissió de Reis de Torrelavit

DISSABTE 14 GENER
ELS PASTORETS

A càrrec del grup de teatre Pels pèls
A les 17 h   Teatre del Casal de Cultura
Organitza: Grup de teatre Pels pèls

DIUMENGE 15 GENER
ELS PASTORETS
A càrrec del grup de teatre Pels pèls
A les 17 h   Teatre del Casal de Cultura
Organitza: Grup de teatre Pels pèls

Agenda desembre i actes nadalencs



De què parla la novel·la?
La persona protagonista arriba al Penedès, po-
dríem dir que per accident, i queda tan atrapada 
pel món del cava i decideix provar de fer-ne al 
seu lloc d’origen i, entre mig, coneix persones 
que la introdueixen en tot aquest món i sorgei-
xen relacions que posen de manifest el contac-
te entre dos mons molt diferents. Evidentment, 
l’amor, com sempre és el leitmotiv de les meves 
obres. A la pintura també! 

Dedueixo que aquesta persona ve d’algun 
lloc que no té res a veure amb el Penedès...
No, no... en absolut (riu).

Per poder escriure aquesta novel·la va haver 
de fer recerca sobre el sector i els processos 
d’elaboració del vi i el cava?
Jo visc aquí, entre vinyes, he visitat cellers i tinc 
alguns coneixements bàsics sobre els processos 
d’elaboració, però volia parlar-ne amb exacti-
tud... Evidentment jo vaig fent preguntes a tot 
deu i he trobat molta informació per internet, 
però, quan ho vaig tenir tot escrit, vaig donar-li 
tota la part on hi ha referències a la vinya i el 
vi, al meu gendre. Ell treballa en el sector, i em 
va fer una supervisió per assegurar-me de no dir 
tonteries.

Esperava guanyar quan es va presentar al 
concurs?
Des del moment que em vaig presentar sabia 
que hi havia la possibilitat, però d’això a gua-
nyar... Tot i que, quan et presentes ho fas amb 

l’objectiu de guanyar. Però, per a mi, el més 
important era acabar una novel·la, perquè en 
tinc tres de començades: una de juvenil i dues 
per a públic adult. I, aquesta és la primera ve-
gada que em prenc això seriosament. Tenia 
un tema, vaig començar i no vaig parar 
fins que la vaig acabar. I, per a mi, 
ja només això és un èxit brutal... 
I, a més, vaig gaudir-ho com no 
ho he fet mai abans. Estava tan 
plenament concentrada i ficada 
dins la història que visualitzava 
els personatges mentre els escri-
via... Era com viure una vida paral·le-
la! Era com tenir algú darrere l’espatlla que 
m’anés dictant el que havia d’escriure. Ha estat 
una experiència impressionant!

Quan va començar, tenia una base feta?
Tenia molt clara l’estructura i la trama general. 
Després, a mig procés, va sorgir alguna trama 
que no estava prevista... Tenia clar el personat-
ge principal i l’objectiu final.

No hi havia un text començat?
No, no... Va ser un projecte nou. Jo no sóc gaire 
estructurada i quedo parada d’aquesta cosa tan 
metòdica. Vaig rumiar molt abans de posar-me 
a escriure, però un cop ja ho vaig tenir tot pen-
sat, en el moment de posar-me a escriure ja va 
sortir sol... És un text de lectura fàcil. Buscava 
una cosa fresca, entretinguda... Per mi, ha ar-
ribat un moment que vull passar-m’ho bé. Ja 
m’ha passat el temps de filosofades i drames, 

tot i que hi ha algun detall d’aquests. Però, en 
definitiva, vull passar-m’ho bé jo i que s’ho pas-
si bé el lector... Que, en el fons, sigui una cosa 
entretinguda. De fet, els pocs que se l’han llegi-

da ho han fet en un cap de setmana.

M’han dit que vostè és un esperit 
lliure. Es veu això en el llibre? 
Una mica sí... jo tinc uns objec-
tius i he intentat complir-los... I 
sí que és veritat que a l’hora de 

fer front a un repte com aquest et 
diuen que has de complir amb deu 

normes, doncs jo no les compleixo to-
tes, tu! M’és igual el que facin els altres... I 

en aquest cas he de reconèixer que el text se’m 
va fer curt perquè hi ha algunes parts de la tra-
ma que es podien haver desenvolupat més.

Per tant, hi podria haver una segona part?
No. No està enfocada així. Però si hagués tingut 
150 o 200 planes en lloc de 100 hauria anat bé 
perquè hi ha una sèrie de viatges que s’acaben 
reduint a una pinzellada plena de tòpics perquè 
la llargada que preveien les bases del concurs 
no em permetia entretenir-m’hi.

Quan s’introdueix en l’escriptura?
La meva passió és l’art. El que més m’agrada és 
la pintura, la literatura i el cinema. I he pintat i 
escrit tota la vida. Però sempre he tingut clar 
que no m’hi volia dedicar professionalment. No 
m’agrada seguir tendències ni modes i, sobre-
tot, no m’agraden les etiquetes. 

ENTREVISTA

“Escriure aquesta 
novel·la ha estat 
com viure una vida 
paral·lela”
Blanca de Semir. Guanyadora del Premi  
de novel·la curta Celler de Lletres

El racó que més li agrada de Torrelavit és 
l’església de Sant Marçal, tot i que reconeix 

que pot semblar un tòpic “ningú no pot negar 
que és preciós”. Valora molt viure al Penedès: 
li aporta pau i temps, que és de les coses que 

considera més valuoses. Ha guanyat l’últim 
premi de novel·la curta Celler de Lletres de 

Sant Sadurní amb la novel·la Viatge entre dos 
mons, després de tota una vida vinculada a 
l’art, que ella assegura que experimenta de 

forma íntima i molt personal. 


