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Vandalisme i incivisme 
L’augment d’usuaris que ha experimentat l’Ortoll 
des de la primavera desgraciadament, també, ha 
significat un augment dels actes d’incivisme. Hi ha 
gent inconscient que fa parkour sobre els marges 
de pedra seca, que deixa els seus nens trepitjar les 
jardineres, que no recull les seves llaunes i 
ampolles ni la caca dels seus gossos. 

 
També hi ha actes vandàliques de persones que 
trenquen arbres, tomben tanques, desmunten 
marges, roben bancs o pinten la senyalització. 

       
Sis plau, ajudeu-nos a aconseguir que tothom faci 
un ús responsable d’aquest meravellós espai verd.  

 



 

Documental sobre Garraf 
Coopera i la Justa Trama 

 
El passat 9 de novembre, Canal 33 va emetre un 
documental sobre la col·laboració de Garraf 
Coopera amb la Justa Trama, una xarxa de 
cooperatives tèxtils a Brasil.  

El documental va néixer per avaluar el suport de 
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a la Justa 
Trama, a través de Garraf Coopera. És dirigit per 
Miquel Carrillo que, junt amb Enrique Castro, va 
visitar les diferents cooperatives i va parlar amb 
algunes de les 1800 persones que hi treballen. 

L'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i 
l'Agricultura (FAO), posa la Justa Trama com a 
model de bones pràctiques.  Pots veure la pel·lícula 
clicant  aquí. 

 

http://www.fao.org/3/a-i6956s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6956s.pdf
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/la-justa-trama/video/6067755/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/la-justa-trama/video/6067755/


 

Renovat el camí d’Ortoll 
- però amb mancances 

El camí estava en molt mal estat. Quan plovia es 
formaven grans bassals al tram superior a prop de 
la rotonda del c. Dr. Zamenhof, i a prop del camí 
Sant Gervasi, l’aigua havia erosionat el camí tant 
que resultava gairebé intransitable. Ara el ferm de 
terra ha estat renovat i s’han restaurat alguns 
marges de pedra seca mig esfondrats.  

L’aspecte del camí ha millorat notablement, però 
no s’ha reconduït l’aigua cap al lateral, tal com van 
demanar els tècnics. Per això, es previsible que el 
camí en poc temps tornarà a degradar-se.   

El camí d’Ortoll és un antic camí ramader i forma 
part de la Ronda d’Adarró – un circuit senyalitzat 
de 4,6 km per passejar a peu i amb bicicleta. 

  
El camí d’Ortoll desprès de la reforma – bonic però sense cap tipus de el drenatge. 
Pots llegir més sobre l’obra i les seves mancances aquí.  

          

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/restaurat-el-cam%C3%AD-d-ortoll-per%C3%B2-amb-mancances
https://www.facebook.com/CanalBlau/videos/455070615467621


  

Nou camí a la Carrerada 

 
Entre el  26 i el 28 d’octubre passats, Garraf 
Coopera va procedir a l’obertura i neteja del 
l’antic camí ramader anomenat la Carrerada que 
va des del Camí  Vell de Cubelles fins l’av. Torre  
del  Vallès. Posteriorment, es farà una plantada 
d’arbres i arbustos autòctons i es marcaran les 
vores del camí amb pedres. 

El nou camí té una llargada de 900 m i pertany al 
Camí Ramader de la Marina d’aproximadament 
200 quilòmetres, que recorre Catalunya de nord a 
sud: des de les muntanyes de la Cerdanya, fins a la 
sorra de la platja al Penedès-Garraf. 

 

Ja es veu 
molta gent 
passejant o 
fent esport al 
nou camí. Si 
vols llegir més, 
polsa aquí. 

 

https://garrafcoopera.wixsite.com/garrafcoopera/single-post/obert-el-nou-cam%C3%AD-de-la-carrerada


 
  Àloe vera i pedra seca 
Amb ocasió de la Setmana de la Natura, Garraf 
Coopera va organitzar dos tallers a finals 
d’octubre. El 18/10 Piuà (Pilar López) va parlar 
sobre  “Propietats, cultiu i aprofitament de l’àloe 
vera”, i el 25/10 una quinzena de persones van 
aprendre com construir un marge de pedra seca. 
Com a resultat del taller es va recuperar 26 m de 
marge al camí de Sant Gervasi a prop de l’ermita 
de Sant Gervasi. 

 

 
 

A dalt, el marge de pedra seca que es 
va restaurar durant el taller de pedra 
seca. A l’esquerra, el mateix marge 
abans de la recuperació (més fotos 
del taller aquí). 

 

 

Alguns dels participants del taller 
d’àloe vera. 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/207794319263745/permalink/3507432962633181/


 
  Guia de les plantes del Turó 

 
Un dels objectius de Garraf Coopera és la 
reforestació i plantada d’espècies autòctones i 
plantes remeieres. Per a conèixer-les millor, anem 
assajant diferents formes de senyalització. 

Us presentem una petita pàgina web en la que es 
poden trobar fotos d’algunes d'aquestes plantes. 
De moment, s'hi poden trobar totes les plantes 
remeieres del rellotge del cos humà del Turó del 
Sèu. I de mica en mica, anirem ampliant amb 
altres plantes i arbres.  

Per una altra banda, ha sortit un petit article a la 
Vanguardia sobre el rellotge del cos humà que 
podeu llegir aquí. 
 
 

https://plantes-gc.webnode.es/
https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20201126/49693002211/reloj-aromas-turo-del-seu--vilanova--geltru-garraf.html
https://plantes-gc.webnode.es/

