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Visita escolar a l’Ortoll 
Aquest mes de març, l’equip de formació de 
Garraf Coopera ha col·laborat amb l’IES Manuel 
de Cabanyes, fent els projectes d’aprenentatge i 
servei (APS). 

Aquests són uns projectes que fan alumnes del 3r 
d’ESO dels instituts, amb la finalitat que una part 
del currículum es realitzi en una entitat social, de 
manera que els nois i les noies la coneguin i 
col·laborin amb una tasca que beneficiï l’entitat. 

5 cursos d’ESO, uns 125 noies i nois i els mestres 
implicats, hem conegut, passejat i treballat en els 
senders i en el Turó del Sèu, fent activitats pròpies 
del moment: plantar, regar, preparar la terra i el 
compost, o restaurar alguna senderola. 

  
Alumnes d’IES Manuel de Cabanyes treballant al Turó del Seu i al camí d’Adarró. 
Pots llegir més sobre els APS de Garraf Coopera aquí. 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/aprenentatge-i-servei-solidari


 

Volem la tanca ja! 
Fa cinc anys, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
va declarar al Pla de Mobilitat Urbana: 

“Actualment no es disposa de cap espai adequat per 
a la circulació de vianants que permeti accedir al 
Camí Corral d’en Cendres. Es proposa crear un espai 
còmode i segur per a la circulació de vianants 
utilitzant l’espai del voral de la carretera C-246a 
segregant aquest espai de la calçada mitjançant 
peces separadores.”  

El pla fixa un pressupost de 10.800 € i 1-3 anys de 
termini per realitzar l’obra. Aquest mes, Garraf 
Coopera ha fet el camí. Ja és l’hora que posin la 
tanca promesa i moguin els 4 senyals que fan nosa! 

  
Aquest mes, voluntaris han fet el camí que faltava per completar la Ronda d’Adarró 
– un circuit de natura de 5 km per vianants i ciclistes. Ara només falta la tanca. 



  

Ortoll no urbanitzable 
L’empresa que està redactant el nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la 
Geltrú està obrint portes perquè l’Ortoll es 
converteixi en zona no urbanitzable.  

A l’Avanç del POUM diu que “queda clar que el sòl 
urbanitzable està sobredimensionat. Només amb el 
potencial en sòl urbà (consolidat i no consolidat) 
s’arribaria a cobrir la demanda dels dos primers 
quinquennis i part del tercer, per a la projecció 
demogràfica més alta.”  

Sobre l’Ortoll diu: “Cal destacar la importància 
d’aquest àmbit com a connector ecològic Garraf-mar. 
A més a més, hi destaquen camins, molins, camps de 
cultiu, connexions directes amb la platja, mulasses, 
murs de pedra seca, carrerades, horts, la xarxa de 
transhumància, sínies, el xalet de l’Ortoll, jardins, 
alzines, omedes, boscos de ribera, pins, xiprers, 
ermites, turons i jaciments arqueològics. Tots ells 
construeixen un territori amb un molt alt valor 
natural, històric, cultural, arqueològic, ambiental, 
ecològic i agrari. El futur POUM ha d’assegurar-ne el 
seu reconeixement i posada en valor.” 

Pots llegir tot l’Avanç aquí. 

 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_13580167.pdf


 

  Joves immigrants treballen 
al camí de la Carrerada 

 
Joves immigrants del projecte d’inserció social Brins d’Oportunitats estan delimitant 
la Carrerada amb pedres. Llegiu més sobre Brins d’Oportunitats aquí. 

El nou camí, que Garraf Coopera va obrir a la 
Carrerada l’octubre passat, està sent delimitat per  
Brins d’Oportunitats – una empresa que es dedica 
a la inserció de joves immigrants, que van venir 
sols d’Àfrica d’adolescents, però ara són adults. 

Garraf Coopera ha proposat a l’Ajuntament que 
encarregui a Brins d’Oportunitats el manteniment 
del camí i la poda i el reg dels arbres i arbustos que 
voluntaris d’ARBA Litoral i Garraf Coopera hem 
plantat al llarg del camí durant els últims anys.  

 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/garraf-coopera-col-labora-amb-la-inserci%C3%B3-social-de-joves-immigrants


 

  Nou llibre toponímic de 
Vicenç Carbonell 

Dijous 25 de març es presenta 
de forma telemàtica el nou 
llibre de Vicenç Carbonell, Noms 
de llocs de Vilanova i la Geltrú II, 
que és una ampliació d’un llibre 
del mateix nom que es va editar 
fa vint anys (vegeu vídeo aquí).  

Vicenç Carbonell ha escrit un 
gran número de llibres i articles 
sobre la toponímia local i ha 
creat un valuós arxiu al respecte 
amb 13.000 fitxes i milers de 
fotos de més de 20.000 llocs a la 
vegueria del Penedès.   

El grup de documentació de 
Garraf Coopera porta gairebé 
dos anys digitalitzant aquestes 
fitxes amb l’objectiu de pujar-ho 
tot com una base de dates 
pública a internet.  
Pots llegir més sobre el treball toponímic de 
Vicenç Carbonell i Garraf Coopera aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42ODr4ZwQus&t=8s&ab_channel=Institutd%27EstudisPenedesencs
https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/garraf-coopera-ajuda-a-crear-una-base-de-data-d-informaci%C3%B3-topon%C3%ADmica-local


 

  20.700 € d’ajuda per a Brasil 
Durant 2020, l’Àrea de Cooperació Internacional 
de Garraf Coopera ha treballat en l’elaboració de 
dos projectes de col·laboració amb la Cooperativa 
Justa Trama, radicada a 5 estats del Brasil.  

Els projectes, anomenats “Justa Trama: economia 
social i sostenible en període de COVID-19 (1 i 2)” 
han tingut com a objectiu principal contribuir a 
millorar les condicions de vida de les 600 famílies 
que produeixen en la cooperativa tèxtil. 

Els projectes, presentats als Ajuntaments de 
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes per a la 
recerca de cofinançament, han gaudit de 
subvencions per un import total de 17.797,00 
euros, dels quals s’han rebut 15.437,60 euros (resta 
pendent d’ingrés 2.359,40 euros).  

Tanmateix, Garraf Coopera a contribuït amb fons 
propis, i l’import total enviat a la Cooperativa 
Justa Trama a l’any 2020 ha estat de 20.700 euros. 

 
 


